
Östergötlands Orienteringsförbund     

        

Protokoll för styrelsemöte nr 6  
  

Onsdagen 16 september 2020 kl. 18.00  

 Digitalt möte  
  

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

Ove Blomkvist, Eva-Karin Jönsson, representanter från ungdomskommittén, Sara Forsberg, 

Joakim Källberg  

  

 

1. Mötets öppnande, dagordning.  

Lena hälsade alla välkomna till det här digitala mötet och förklarade mötet öppnat. 

Mötet godkände dagordningen.  

 

2. Föregående protokoll.   

Återkoppling redovisades av Per och Björn angående punkten Valberedning rapport. 

Inger Gustås har skickat frågan vidare till IFK Linköping och Skogströvarna eftersom 

Linköpings OK har flera representanter i valberedning senaste åren. NOK har 

höstmöte 10/11 och då ligger valberedning som en punkt på det mötet. Mötet beslutad 

att frågan om valberedning står med som punkt på kommande dagordningar tills 

frågan är löst. Därefter godkändes föregående protokoll.   

 

3. Ekonomi  

Lån på 35000:- är  utbetalt till 10-mila föreningen 2021.  

68 000:- har inkommit från RF som kompensation för förlorade intäkter pga 

Corona. Det bör bokföras på separat konto vilket Bengt-Ove meddelar till Sonja.   

 

4. Skrivelser och rapporter  

Östgöta Helikopter har begärt utträde.  

10MILA 2021: Föreningen planerar för att tävlingen ska genomföras  

enligt plan 2021. Det har kommit in vissa intäkter så likviditeten är under  

kontroll.  

 

5. Ersättning kartkontroll  

Vi flyttar frågan till kommande möte.  

 

6. Information från ungdomskommittén  

- Resa USM Dalarna 17-18/10 Bussresa med en övernattning. Max 30 

deltagare. Mötet diskuterade säkerhetsaspekten ut Corona perspektiv och 



beslutade godkänna resa i stor buss samt ha med en följebil för transport av ev 

sjukdomsfall.   

- Ungdomskommittén planerar genomföra en ”Dala-dubbel på hemmaplan” i Vrinnevi 

för yngre ungdomar i form av patrulltävling. Planerat datum är 10 eller 11/10. ÖOF 

står som arrangör med hjälp av närliggande klubbar. FHM rekommendationer följs 

vilket innebär max 50 startande per timme.  Ungdomarna betalar en symbolisk avgift 

och resten bekostas med hjälp av sedan tidigare budgeterade kostnaden för 

ungdomsaktiviteter.  

- Eftersäsongsläger ställs in eftersom där brukar delta betydligt fler än 50 deltagare.   

- Juniorläger planeras med en övernattning 23-24 eller 24-25 oktober i Valdemarsvik.   

- O-ligan räknas även i år eftersom det genomförs 12 tävlingar med minutstart under 

hösten. Vi bortser från att inte alla är rankingmeriterande.  Information finns på ÖOF:s 

hemsida.  

- Klubbtävlingen är svår att räkna ut men Ungdomskommittén planerar ändå försöka.   

 

7. Övriga frågor   

- Uppmärksamma 2020 års Rune Haraldsson-stipendiater.  

Det är svårt att uppmärksamma stipendiaterna under rådande förhållande. Mötet 

beslutade att uppmärksamma dem den 4/4 2021 på Kolmårdens tävling. Lena 

meddelar stipendiaterna.  

Stipendiets bestämmelserna sista del behöver uppdateras.   

- Redovisning av stipendiet. Ungdomarna ombeds redovisa hur de använt pengarna 

eller planera använda dem. Lena meddelar stipendiaterna.  

- Be om fakturor för elitersättningar.   

- Utmärkelser 2020 Info på hemsidan påminna om att nomineringar lämnas in. Nästa 

möte har med punkten för fortsatta samtal om Årets ledare, Årets 

arrangemang samt Rune Haraldssons stipendium.  

- Björn informerade om tävlingsprogram för våren och hösten.   

 

8. Mötets avslutande  

Lena tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

  

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

Mötets ordförande Lena Fröberg              Sekreterare Carina Berger Svensson   

 

 


