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

Albisser Svensson, Bengt-Ove Blomkvist, Eva-Karin Jönsson, representanter från 

ungdomskommittén Joakim Kjellberg, Anna Håkansson.  

  

 

1. Mötets öppnande, dagordning. 

Lena förklarade mötet öppnat. Hälsade från Patrik via Katarina.  

2. Föregående protokoll.  

Angående Kartkontrollant förväntar sig SOFT terrängkontroll och teknisk kontroll på 

alla kartor. Framförallt ordentligt tid tilltaget när det gäller nya kartritare. Klubben får 

stå för kostnaden men ÖOF kan stödja delvis. Just nu har Östergötland Per Carlborg 

som kartkontrollant och till viss del Thomas Persson. ÖOF styrelse behöver diskutera 

mer om uppdraget. 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

3. Kommande styrelsemöten  

Måndag 17/8 18.00. Resten av höstens möten planeras då. Vi träffas på LOK gården i 

första hand och digitalt i andra hand.  

4. Budget 

Det har varken kommit in några intäkter men inte heller några utgifter. Sonja 

informerade att hon kommer avgå efter nästa årsmöte pga arbetssituation.  

Budgeten ligger tillgänglig för styrelsen i Dropbox. Revisorerna har tillgång till 

Dropbox. Önskvärt om de även har tillgång till Fortnox. Sonja bjuder in dem. 

5. Skrivelser och rapporter 

a. Avgift för närtävlingar. Se Bilaga  

Regelverket säger att klubben får ta ut 40/80kr för Närtävlingar och ska rapporteras 

till SOFT. ÖOF anser att det är upp till klubbarna att själva besluta ev avgift men om 

avgift tas ut ska det även rapporteras som tävling. Då går en mindre summa tillbaka 

till distriktet. Lena svarar på frågan från Inger Gustås.  

b. Det finns numera en regional friluftsstrategi i Östergötland. 

c. SOFT:s digitala möte 24/4. Information om inställt och framflyttat O-ringen. SOFT 

har permitterat personal med 40%. SOFT tappar ca 8 milj det här året.   

Nytt digitalt möte idag 9/6 kring tävling. På programmet: Tävlingsprogram 

internationellt och i Sverige. Det pågår aktivitet med tävlingar just nu men med färre 

deltagare. Nya riktlinjer för tävling och träning kom 5/6. Fortfarande finns riktlinjer 

med max 50 personer i grupp. RF ger viss kompensation till inställda tävlingar oklart 



om orienteringens del. Ansökningsperioden för nationella tävlingar är förlängt tom 

sista augusti. Ny klassindelning och kartskalor gäller övergångsperiod hela 2020. Om 

arrangemang sker ska vi följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Undvik dusch, 

omklädning inomhus, servering. Sträva efter föranmälan för att veta hur många som 

kommer. Ha mycket toaletter, ha avstånd i ev köer, tillgång till handsprit.   

Tveksamt om det kommer andra direktiv innan skolstart i höst.  

Vill man ändå arrangera får man fundera över andra möjligheterna t ex förlänga 

startdjup över en hel dag eller liknande.  

Alla internationella tävlingar är inställda eller framflyttade minst till oktober 

alternativt till nästa år.  

Nationella tävlingar: Swedish League är inställt, en hel del SM tävlingar är inställda, 

några fattas beslut om under juli.  Större hösttävlingar tas beslut under juli.   

Värdetävlingar 2021 fullständigt program klart förhoppningsvis 1/7.  

Förslag att inte ha tävlingsklasser för 70 och äldre. Att behålla ordinarie 

anmälningsavgifter även om det är begränsningar i arrangemanget.  

d. 6 tävlingar är flyttade från våren till hösten.  

e. GM 2021,  ÖOF letar efter en sprint arrangör.  

f. Det är nu klart med både bankontrollant och tävlingskontrollanter för 

värdetävlingarna i Östergötland 2021.  

6. Information från ungdomskommittén 

Rikslägret är inställt. Oklart med Distriktsmatchen. Vi hoppas kunna arrangera ett 

eftersäsongsläger i höst. Funderar på ev lokalt ungdomsläger under augusti. Även 

något för juniorer. Konfirmationsläger är flyttat till 2021.  

Fråga från ungdomskommittén om inköp av nya västar. De påbörjar samtal med 

Trimtex om layout så de finns tillgängliga för nästa års aktiviteter.  

 

7. Övriga frågor  

Aktiviteter pågår i klubbarna med träningar.  

8. Mötets avslutande 

Lena tackade för allas deltagandet och förklarade mötet avslutat.  

 

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

Mötets ordförande Lena Fröberg             Sekreterare Carina Berger Svensson  

 

 

  



Bilaga 1 

2020-05-09 
 
Hej Lena,  
skickar denna fråga till ÖOF styrelse. 
Jag tycker det borde finnas en riktlinje för vilken avgift som tas ut för veckans och månadens bana.  
I Norrköpiung tar man ut 50:-/karta, i Finspång 30:-/karta (för vuxna). 
Övriga klubbar i Östergötland tar inte ut någon avgift. 
Att Naturpass och Träningspaket kostar är ju standard.  
Men i dessa tider tycker jag att veckan/månadens bana ska vara avgiftsfria. 
 
Det finns ju en risk att rådande restriktioner blir förlängda även i höst, därför ställer jag frågan. 
 
Mvh Inger Gustås Linköping OK 

 

 

 

Bilaga 2 

2020-05-20 

Hej! 
  
Med glädje kan jag nu meddela att Länsstyrelsen Östergötland antagit den regionala friluftsstrategin, 
Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling - Regional strategi för att nå friluftslivsmålen 
i Östergötland 2020-2030. 
Ni finner strategin här https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/naturnara-
vagar-till-halsa-hallbar-tillvaxt-och-utveckling---regional-strategi-for-att-na-friluftsmalen-i-
ostergotland-2020-2030.html 
  
Syftet med strategin är att nå de tio nationella friluftslivsmålen i Östergötland. Med hjälp av sex 
strategiska vägval ska vi nå målen. Vi hoppas även på att det långsiktiga arbetet med friluftsliv och 
friluftslivspolitiken stärks genom att tydliggöra en riktning och effektiv väg för Östergötland.  
De sex vägvalen är. 

• Kommunicera friluftslivets värden för samhället 
• Planera för aktiv utevistelse, rekreation och naturupplevelser 
• Öka och utveckla informationen om friluftslivet till allmänheten 
• Bevara, tillgängliggöra och utveckla områden för friluftsliv 
• Erbjuda aktiviteter och möjliggöra friluftslivsutövande för prioriterade målgrupper, boende 

och besökare 
• Samverka genom arenor, nätverk och dialog 

  
Hjälp gärna till att sprida strategin till berörda! 
För frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Maria Flink 
Friluftsstrateg 
Avdelningen för miljö och natur 
Tfn: 010-223 54 18 
Länsstyrelsen Östergötland 
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping, Sverige 
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