
Östergötlands Orienteringsförbund 

Protokoll vid styrelsemöte 

 

Söndag den 22/4 2018,  

 

Plats: OK 64 Torpa 
 

Närvarande: Carina Berger-Svensson  

Bengt-Ove Blomkvist Lena Fröberg  

Björn Karlsson Eva-Karin Jönsson  

Ungdomskommittén Anna Håkansson 

 

 
 

1. Mötets öppnande, dagordning. 

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 

 

2. Konstituering av styrelsen 

Efter årsmötet ingår i styrelsen Lena Fröberg (ordförande), Bengt-Ove Blomkvist, 

Björn Karlsson, Per Magnusson, Carina Berger Svensson, Eva-Karin Jönsson 

(suppleant).  

Mötet valde till vice ordförande Björn Karlsson, till kassör Bengt-Ove Blomkvist och 

till sekreterare Carina Berger Svensson.  

En representation från ungdomskommittén är adjungerad till varje styrelsemöte. 

 

3. Datum för vårens och höstens styrelsemöten  

Mötet beslutade följande datum för kommande styrelsemöten 7 juni, 29 aug, 26 sept. 

 

4. Budget    

Bengt-Ove redovisande den ekonomiska rapporten. Inställda tävlingar våren påverkar 

ÖOF:s intäkter. Prognosen är att det blir underskott i budgeten. 

 

5. Skrivelser och rapporter  

- Efter årsmötet 8 mars 

Bra att vi lyfte förslag och motioner till förbundsmöte och fick in lite tankar och 

synpunkter som var stöd vid beslut på förbundsmötet.  



- Från Förbundsmötet 17-18 mars 

Bra modell att skicka ut motionerna till föreningarna inför årsmötet samt samtala om 

dem på årsmötet för att få in perspektiv och synpunkter. 

Förbundsmötet startade med bra information om de olika frågorna. Lokalen och TV-

sändningen försvårade diskussionerna eftersom de som gjorde inlägg hela tiden 

behövde mikrofon och gå till talarstolen. 

Under förbundsmötet blev det en hel del diskussion runt motioner om 

anmälningsavgifter generellt och om avgifter öppna klasser. I Östergötland kan det 

påverka arbetsmomenten att kontrollera att alla tävlingar läggs in rätt. Det var även 

diskussioner runt markfrågor och kartskalor. Bland annat beslutade förbundsmötet att 

det ska inrättas en tjänst på SOFT-kansliet som har specifikt fokus på markfrågor. 

Gällande kartskalor pågår en översyn och förbundsstyrelsen har målsättningen att 

redovisa det arbetet på ordförandekonferensen hösten 2018 och fatta beslut som ska 

gälla från 2019. Ny förbundsordförande valdes, Inge Blomberg. 

ÖOF styrelse anser att motionerna ibland är otydligt skrivna vilket gör det svårt att 

fatta klara beslut.  

- Skogssport – friex till distriktet 

Mötet beslutade fortsätta låta ungdomskommittén få distriktets friex.  

- Ungoteket 14 maj 

Anna ser till att minst en från ungdomskommittén deltar i föreslagen 

webbföreläsningen och efterföljande samtal. Ev deltar även Lena. Ansvarig för 

arrangemanget är Jenny Håkansson SOFT samt SISU. Mötet anser att det är viktigt att 

det blir en relevant nivå på en ny utbildning för unga ledare. Vid tidigare samtal har 

representanter från ungdomskommittén föreslagit att ha en bred inriktning för att 

därefter eventuellt erbjuda mer specialiserad inriktning. 

- Arrangemangskommittén 

Arrangemangsträff genomförd med bra diskussioner. Samtal om kartskalor m.m. På 

mötet framfördes rekommendationer till klubbarna i länet att ha anmälningsavgifter på 

130 kr (även för öppna klasser). Översyn är gjord på tävlingsprogram för 2019. Två 

klubbar har önskat samma tävlingsdag men där pågår samtal om alternativa helger. 

Det är ganska bra antal tävlingar anmälda trots att O-ringen arrangeras i länet. 

Banläggningskurs planeras till hösten 2018. 

 



6. Verksamhetsplanen 2018 

 Till nästa styrelsemöte läser vi på verksamhetsplanen för vidare samtal. 

 

7. GDPR 

Styrelsen ska undersöka RF:s material om GDPR samt efterfråga hos SOFT hur 

distriktet och orienteringsklubbarna ska agera. Därefter beslutar styrelsen om att 

eventuellt ta upp frågan på ordförandekonferens. 

 

8. Arbetshelg 

Förslag att styrelsen i samband med Gotlands Helg utan älg – 13-14 oktober anordnar 

en arbetshelg 12-14/10.  Mötet beslutade att styrelsen genomför arbetshelg enligt 

förslaget. Bengt-Ove undersöker boende. 

 

9. Information från ungdomskommittén 

- Beslut att från O-ringen 2019 ska Bagheera stafetten vara en klubbstafett istället för 

distriktsstafett.  

- Distriktsmatchen kommer hållas i Söderköping. Tjalve är ansvarig för Östergötlands 

ungdomar.  

- Sommarläger har hållits. Vi har problem att få hyra skolor för övernattning. Önskvärt 

att få stöd från fler idrotter i att föra dialog med rektorer i ämnet. Lena får i uppdrag 

att ta upp frågan med SISU.  

- Övriga aktiviteter följer planeringen. 

- Det finns ett informationsblad på ÖOF:s hemsida utifrån ledarträffarna och 

planeringar.  

 

Vid följande punkt deltog styrelsen för OK 64 Torpa: Gunnar Axelsson, Tommy 

Rosell, Karin Enfridsson, Anette Magnusson, Håkan Sjögren. 

10.  OK 64 Torpa 

Bakgrund: Hestra är ett samhälle med ca 450 invånare och där finns både fotboll, 

orientering, cykel och dragkamp. OK 64 Torpa har orientering och cykel på 

programmet. Verksamheten går i olika intervaller och vissa perioder har vi mer 

verksamhet och mycket ungdomar och vissa perioder är det mindre. 

OK 64 Torpa och Torpa AIS har en gemensam husförening som äger klubblokalen. 

Klubbarna har en gemensam vaktmästare som till största delen är anställd av 



fotbollsklubben. Det innebär att klubbarna inte har stugvärdar och städningsansvar för 

klubblokalen.  

Aktiviteter: Styrelsen berättade om sitt arbete och olika projekt. Föreningen har 

motionsspår, längdspår på vintern, intensivkurs i orientering, OL träning, 

gymnastikträning på vintern, deltagande i Höglandets U-serie, informationsbroschyr, 

cykelträning, cykelspår och cykeltävling. Projekt på gång är Sprinttävling 2019 och ett 

utegym.  

Kartor: De har ett antal olika kartor som tagits fram under åren. Men kartorna har inte 

reviderats på ett antal år. Närmaste kartprojektet är en sprintkarta i samhället. 

Ungdomsverksamhet:OK 64 Torpa har ca 5 ungdomar som är aktiva och tävlar och de 

äldsta är 14-15 år. Därefter är det glapp i åldrarna till seniorer. Klubben har provat 

intensivkurs och fick med 10-15 stycken som vi hoppas på. De ska även visa sin 

verksamhet på Sportscamp och hoppas då väcka intresse hos fler ungdomar. Dilemma 

är att det är så få medlemmar i klubben så det krävs en balans mellan antal nybörjare i 

förhållande till ledare eftersom det är få ledare. 

Cykelsektionen har ett spår i skogen vilket kräver god kontakt med markägare. Vi har 

också rent generellt god kontakt med jaktlagen och tar hänsyn till jakttiderna. I slutet 

av april genomförs en cykeltävling och där tar vi hjälp av bl.a. Fotbollsklubben för 

olika funktioner. 

Klubben har begränsat antal funktionärer så vid de flesta arrangemang krävs stöd från 

andra föreningar. Samarbete sker med andra föreningar, en hel del med Tranås. 

Framtid: OK 64 Torpa står uppsatta som arrangör för DM medel och Stafett 2022 och 

det mäktar klubben nog inte med. ÖOF anser att göra ett samarrangemang med en 

annan klubb kan vara en bra lösning.  

Klubben planerar revidering av en karta för både OL och cykling.  

De planerar inköp av klubbkläder och tänker sponsra ungdomarnas kläder.  

En sprinttävling är planerad 5/6 2019. Mötet föreslår klubben att passa på att göra 

reklam för omgivningen, natur, logi, kultur osv. 

Frågeställningar till ÖOF: Fråga om SportIdentenheterna. Björn informerade att de 

går att uppdatera med ny mjukvara. Det står hur man går vidare på SportIdents 

hemsida. Alternativ ta kontakt med Per Magnusson. 

På sprinten planeras banorna förläggas mestadels i samhället och ha målet vid 

klubblokalen vilket innebär passering av större väg. Samtal fördes om passering av 

vägen och placering av målet.  



Om klubben saknar banläggare kan ÖOF vara behjälplig att hitta banläggare? Om det 

uppstår hjälper gärna ÖOF till för att försöka hitta lösningar. 

 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

12. Mötets avslutande 

Lena tackade OK 64 Torpa för förtäring och bra samtal och förklarade mötet avslutat. 

Nästa möte är 7 juni. 

 

 

 

Ordförande Lena Fröberg   sekreterare Carina Berger Svensson 

 

 

 

Aktivitetslista 

 

Kontakt om Ungoteket   Anna 

Fråga SOFT om GDPR   Lena 

Bokar boende på Helg utan Älg  Beng-Ove 

 


