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1. Mötets öppnande,  

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Lena redogjorde för dagordning för styrelsemötet men också för innehåll för 

konferensen.  

2. Föregående protokoll.  

Mötet godkände föregående protokoll. 

3. Kommande möten.  

Mötet beslutade följande datum för kommande styrelsemöten: 11/12 2019, 22/1 

2020, 12/2 2020. Årsmöte kommer att hållas den 5/3  2020 kl.18.00  i 

Lillsjöstugan Jursla 

4. Barntränarutbildning  

Kommer att arrangeras den 30 november i Rimforsa. Lena lägger ut inbjudan inom 

kort. Anita och Mikael Wehlin är ansvariga ledare. Vi har inte fått medel från 

SISU men arrangerar i ÖOF:s regi.  

5. Ordförandemöte  

Kommer att genomföras den 28 november- i LOK-gården. Innehåll: information 

från SOFT:s ordförande, -arrangemangs och markkonferenser. Lena deltar på 

ordförandekonferens, Björn på arrangemangs konferens och Rolf Axelsson på 

markkonferensen. Påminnelser om nomineringar till stipendier och utmärkelser. 

Rapport från ungdomskommittén. Arrangör till GM 2021. 

Inbjudan skrivs av Carina och lägger ut på hemsidan samt skickas på klubbmail 

under v. 43.  Anmälan ska ske senast 24/11. Per lägger ut information på 

hemsidans kalender. 

6. Budget är inom ram. Kassören önskar få in alla fakturor och räkningar från 

ungdomsverksamheten så snart som möjligt. Landslagsbidragen behöver också 

komma in. Carina lägger ut en påminnelse på hemsidan.  

I år blir första gången som det ska rapporteras och betalas avgifter för närtävlingar. 

Det verkar inte vara tydligt för alla arrangörer. ÖOF har tolkat det som att SOFT är 

kontrollfunktion.  

2020 har Östergötland orienteringskonfirmationsläger. Förslag från 

ungdomskommittén att ÖOF betalar ungdomsledarna direkt istället för att det ska 

gå genom kyrkan. Mötet godkände förslaget. Mötet påtalade att det är viktigt att vi 

även ger andra grupper som arrangerar orienteringsläger med bra innehåll 

möjlighet till bidrag. 



7. Skrivelser och rapporter  

- Samordning av resa till SM 2020, Boden, för juniorer och seniorer. Gitte 

Engström Linköpings OK har kommit med förslag om samordning av 

ovanstående. En samordning kan leda till fler deltagare från Östergötland.  

Förslag att ÖOF skickar ut förfrågan till klubbarna om det finns intresse för 

samordning. ÖOF subventionerar juniorer men seniorer står för sin egen 

kostnad. ÖOF ställer fråga till arrangörerna om de har någon planerad 

transportsamordning. Ungdoms och Juniorkommittén ansvariga. För 

förfrågningarna. 

- Utmärkelser Linköpings OK. Linköpings OK har ansökt till SOFT och ÖOF 

om utmärkelser i samband med sitt Jubileum 2019. Både SOFT och ÖOF har 

godkänt LOK:s ansökningar på utmärkelser. Carina har beställt fler 

förtjänsttecken i silver.  

Carina lämnar över diplom och utmärkelser på Skogsflickornas höstblot till 

ansvarig i Linköpings OK. 

8. Information från ungdomskommittén 

Sara informerade om planerade konfirmationsläger 2020. Vi diskuterade huruvida 

ÖOF:s ska sponsra en aktivitet med en specifik religiös inriktning. Vi beslutade att 

stödja konfirmationslägret trots det men att vi även ska stödja annan organisation 

som anordnar läger med orienteringsinriktning när det ligger inom ramen för RF: 

riktlinjer.  

Anna Wehlin slutar i kommittén i vinter. Anna Håkansson kommer att vara kvar 

ett år till. Sara Forsberg aviserar att hon kommer att sluta inom ett eller två år. Moa 

Hjort tar över ansvaret för unga ledare.  

Vi behöver hjälpas åt att hitta nya ledamöter. Det kan vara en fördel att få 

medlemmar i kommittén som inte är så engagerade som ledare i klubbarna för att 

sprida arbetsinsatserna. 

Ungdomsledarträff är planerad i samband med eftersäsongslägret.  

Det var väldigt stor uppslutning på Rikslägret det här året. 72 ungdomar deltog.  

Ca 35 deltagare deltog på distriktsmatch och Götalandsmästerskap. Det var större 

skillnad än vanligt men det kan bero på att en del möjliga deltagare hade sen 

semester pga O-ringen. Kommittén upplever att alla ungdomar inte anmäler sig. 

Det kan bero på att de inte tror att de ska bli uttagna. De allra flesta brukar bli 

uttagna, kravet är att de ska ha deltagit i tre tävlingar under våren.   

Det är god stämning i ungdomsgruppen.  

Östergötland är arrangör för GM 2021. Ingår tävling, logi, mat, ceremonier. Vi 

lyfter frågan om arrangör på ordförandemötet. 

9. Mötets avslutande  

Lena tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat. 

  

…………………………………..           …………………………………………..  

Mötets ordförande                                   Sekreterare   

  

 

Ta med fika nästa möte Eva-Karin, nästa Lena, nästnästa möte Patrik  

  

  

Aktivitetslista  

Inbjudan ordförande konferens hemsidan och klubbmail  Carina 

Påminnelse om landslagsbidrag på hemsidan och klubbmail.  Carina 



Inbjudan barntränarläger     Lena 

Förfrågan om samordning av resa till SM  Ungdoms/juniorkommittén 

Förfrågan till SM arrangör om transporter  Ungdoms/juniorkommittén 

Påminnelse om årets ledare, stipendier osv hemsidan och klubbmail  Carina 

 

 


