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Protokoll från styrelsemöte nr 2 

 

Onsdagen den 12 februari 2020 

 

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping 
 

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Sonja 

Albisser Svensson, Eva-Karin Jönsson, Anna Håkansson.  

    

 

1. Mötets öppnande, dagordning. 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll.  

Mötet godkände föregående protokoll. 

3. Årsmöte, handlingar 

Till verksamhetsberättelsen: Elitstöd 2019: Adm, ek, 2019 styr.mötemappen. Ta bort 

längder och tider på resultatsidan. Senast på söndag ska ev revideringar göras. Carina 

skickar pdf kopia till hemsida och klubbarna senast den 20/2. 

Verksamhetsplan och övriga adm. Dokument, samt balansräkning, bokslut, 

budgetförslag görs likadant med senast 20/2. Information på hemsidan att det inte 

kommer finnas pappersdokument på årsmötet Carina ansv. 

Fika Landgång och kaka Eva-Karin ansvarig 

Blommor Eva-Karin ansvarig. 

Mötesordf. Kjell Holmström, sekreterare Carina 

Info värdetävlingar, Kjell Holmström, Håkan Åberg, Maif Thomas Svensson genom 

Carina,. MTB O ev Mia Eronn,  

Utmärkelser Diplom och Östgöta häst (Lena köper) till Årets ledare, Diplom till Årets 

arrangemang, Diplom till Thomas Kleist minnesfond, Diplom för Raketen. Diplom till 

O-ligans klubbtävling. Carina ansvarig.  

Ha en punkt om förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet.  

4. Förbundsmöte 

Motioner, Östergötland tillstyrkes TGOK:s förslag under förutsättning att arrangören 

får välja reflexstav eller skärm. Övriga motioner är inte så mycket att kommentera 



Förbundsstyrelsens förslag till beslut.  

Mötet diskuterade förbundsstyrelsen förslag. Vi är starkt kritiska till förslaget till 

uppdatering för likvärdigt tävlingsupplägg. Vi anser att den försvårar arrangemang. 

Deltagare: Lena, Per, TGOK tillfrågas av Carina,  

5. Budget 

Önskemål att det så snart som möjligt efter ungdomsaktiviteter skickas redovisningar 

till Kassören för ev. utbetalningar till olika funktioner. 

Sonja använder Wisma nu men skulle kunna använda Fortnox men behöver då 

inloggning till Idrott online. 

Sonja gör månadsavstämningar och lägger i Dropbox för både styrelsen och revisorn. 

Budgetförslag läggs i Dropbox. 

6. Skrivelser och rapporter 

ÖOF fortsätter stödja bl.a. Skogsportens Gynnare och Östergötlands historiska 

sällskap. 

7. Information från ungdomskommittén 

Kommittén håller på att ta fram ett stomprogram för juniorverksamheten. Den 

planerade aktiviteten för juniorer under vintern är inställd pga. för lågt intresse.  

Sara och Anna gör sitt sista år i ungdomskommittén så kommittén behöver fyllas på. 

8. Övriga frågor  

a. Utbildningsansvarig i distriktet, Lena blir kontaktperson.  

b. Folksams Ledarcamp. Föreningarna kan söka stipendier till lämpliga 

ungdomar. Lena lägger ut information på hemsidan. 

c. Enkät från RF SISU besvarades av mötet.  

d. Arrangemang: GM fortfarande ingen arrangör. Björkfors vill byta år för DM. 

Motala AIF OL undrar om det går att ha Natt-DM på våren istället för hösten. 

Det är inget hinder, det kan innebära lite färre ungdomar. 

9. Mötets avslutande 

Lena förklarade mötet avslutat. 

 

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

Mötets ordförande   Lena Fröberg            Sekreterare  Carina Berger Svensson 

 

 

 



 


