
Östergötlands Orienteringsförbund 
 
 
Protokoll från styrelsemöte nr 8 

 

6 december 2021 kl. 18.00 i LOK-gården 
 
Närvarande:  Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Per Magnusson, Julia Modig 
Tjärnström, Eva-Karin Jönsson, representant från Ungdomskommittén Joakim Kjellberg 
För kännedom valberedning och revisor 
   

1. Mötets öppnande, dagordning 
Lena hälsade välkomna och gick igenom dagordningen som mötet godkände. 

2. Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 

3. Valberedning 
På ordförandekonferensen påtalades behovet av deltagare från mitt-delen av distriktet. 
Styrelsen bjuder in nuvarande valberedning till kommande möten. 

4. Ekonomi  
a. Information från Sörmland kring fördelning av vinst – finns på Dropbox. 

Förslag att vi lyfter frågan hur vi skulle kunna dela ut eventuellt överskott till 
klubbar kopplat till ungdomsverksamhet och arrangemang på kommande 
årsmöte. 

b. Budgeten är fortsatt stabil. Saknar fakturering från ungdomskommitténs 
kostnader. Ungdomskommittén tillser att kvarvarande fakturor kommer till 
kassören. 

c. August Mollen, Leo Johansson, Alva Olsson har sökt Elitstöd och styrelsen 
beslutar bevilja dessa ansökningar. 

d. Barntränarutbildning ÖOF och Roxen. SISU står för lönen, ÖOF betalar resor 
och mat. Styrelsen beslutar att den här gången avstår vi från att ta ut 
deltagaravgift. Lena meddelar deltagarna. 

e. Förslag till ny budget: respektive kommitté skickar in förslag som sedan 
kassören sammanställer till budgetförslag.  

f. SISU undrar om intresse från orienteringen för att vara aktiva under SM-
veckan nästa år. Linköpings OK är ansvariga för knock-out sprinten. Lena 
undersöker med SISU hur det är tänkt att vi som distrikt kan agera. 

g. ÖOF har fått överskottet från 10Mila i Valdemarsvik  
5. Skrivelser och rapporter 

a. Info om att Hällestads OK upphör. 
Östgöta flyg och helikopterflottilj upphör. 

b. Från ordförandekonferens; Presentationer från SOFTs ordförande och 
arrangemangskonferenser finns på SOFT hemsida. 



6. Information från ungdomskommittén   
Senaste ungdomsledarmöte hölls i samband med eftersäsongslägret. På 
eftersäsongslägret deltog ca 100 ungdomar. Mötet innehöll samtal om verksamhet 
2022. Det diskuterades också om regler för deltagande av ungdomar på egna 
arrangemang. Ungdomskommittén formulerar ett förslag. 
Just nu är det få flickor i viss åldersgrupp vilket begränsar antal möjligt startande lag 
från distriktet på SM stafetten. Vi får ha med 14-åringar som enbart deltar i stafetten 
och kommer troligtvis använda oss av den regeln kommande år. 
Förslag att slå ihop H12 och D12 till HD12 på DM stafetten. 
I år har det varit lite rörigt med tävlingar pga pandemin, tävlingar har kommit till och 
andra har försvunnit.  
Vi behöver någon som arrangerar USM läger i Stockholm. Joakim kollar upp förslag 
till ansvariga 

7. Utmärkelser – Rune Haraldssons ungdomsstipendium 
Det har inkommit sju ansökningar. Alla har varit tydliga och av god kvalité vilket gör 
att Styrelsen beslutar bevilja samtliga ansökningar med 4000:-/person. Julia meddelar 
stipendiaterna och tar in kontonummer för utbetalning.  
Årets stipendiater är  
Klara Zimmerman, Tjalve OK  Jakob Påledal, OK Roxen 
Tyra Lindell, OK Roxen  Sigrid Ljunggren, LOK 
Elis Petersson, OK Denseln  Arvid Svensson, Björkfors GOIF 
Ellen Lindfors, Björkfors GOIF   

8. Inför årsmöte 10 mars 
Plats Mjölby. Björn kontaktar Mjölby OK. 
Verksamhetsberättelse, det läggs ett underlag på mapp årsmöte 2022. Sekreterare ansv. 
Budgetdokument iordningställs. Kommittéer lämnar in förslag senast 26/1. Kassören 
ansv. 
Dokument till årsmöte ska vara klara ½. Läggas ut till klubbarna senast två veckor 
innan årsmötet. 
Kallelse till årsmötet ska läggas på hemsidan senast 10/1. Sekreterare ansv.  
Ytterligare program punkt på årsmötet: Radiopejl Orientering  Mattias Eriksson LOK 
tillfrågas av Per och Julia.  

9. Mötesdatum januari-februari 
Onsdag 19/1 Digitalt. Beslut över nomineringar av årets arrangemang, ledare osv. 
Onsdag 9/2  LOK-gården 18-21 

10. Övriga frågor   
a) Hjärtstartare, positivt gensvar på ordförandemötet men ingen erbjöd sig ta 

ansvar för den. Vi behöver ta reda mer om handhavande av en hjärtstartare 
innan vi köper in den. Och om den är utlåningsbar från olika platser.   

b) Påminna om nomineringar till årets ledare, arrangemang m.m. På ÖOF:s 
hemsida. Sekreteraren ansv. 

c) Kartritarcirkel i LOK-gården i november var väldigt välbesökt. Fundera på om 
det ska följas upp med flera cirklar. 

d) RF SISU årsmöte 31/3 Klockartorpet. 



11. Mötets avslutande. 
 Lena tackade för bra möte och förklarade mötet avslutat. 
 
…………………………………..           ………………………………………….. 
Mötets ordförande                                      Sekreterare  
 
Fika ansvarig 9/2 Eva-Karin   

 
 
 
Bilaga  1 
Mail från Hällestads OK 21 10 27  
Hej 
Hällestads orienteringsklubb kommer att upplösas senast 31 december 2021. 
Mailkontakten (kontakt@hallestadsok.com) kommer då att upphöra. 
  
 


