
 

 

Protokoll  

Torsdagen 18 februari 2021  

Lok-gården och digitalt 
 

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

Albisser Svensson, Eva-Karin Jönsson, Sara Forsberg representant från ungdomskommittén.  

 

    

1. Mötets öppnande, dagordning Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Dagordningen godkändes.  

2. Föregående protokoll  Protokollet från föregående styrelsemöte är godkänt. 

Minnesanteckningarna från styrelsedagen finns på Dropbox 

3. Valberedning Charlotta Oppås NAIS är ny medlem i valberedningen. Valberedningen 

saknar fortfarande en deltagare från centrala delarna av distriktet. 

Valberedningen arbetar på med styrelsemedlemmar för kommande år samt hitta ny 

kassör.  

4. Ekonomi Ekonomin är god. Bokslutet visar på plus istället för minus som var 

förslaget för årets budget. Sonja gör klart budgetförslag till årsmötet. 

5. Inför Årsmöte 

a) ändring av stadgar – se nedan, på punkt 12 på dagordningen 

b) övriga dokument: verksamhetsberättelse klar sånär som ungdomskommittén och 

deras berättelse kommer in under helgen. Övriga dokument  adm-ekonomiska 

riktlinjer, verksamhetsplan och verksamhetsmål och ansvarsområde, budget: 

balansrapport, resultatrapport förslag på budget är förberedda.  Under årsmötet 

informas om lån till 10Mila föreningen. 

c) årsmöte – mötesform; digitalt via Zoom.  Mötet kommer att starta med en 

genomgång av funktionerna i Zoom. Arbetsuppgifterna under mötet fördelas enligt 

följande, Lena startar mötet och lämnar över till mötesordförande,Valberedningen 

föreslår mötesordförande, sekreterare och justerare, Per delar dokumenten, Justerarna 

räknar händer vid ev omröstningar, efter mötets slut, delar Lena ut utmärkelser som 

sedan får delas ut fysiskt per post eller på tävling i vår, Lena ber Kjell Holmström 

informera om nuläge för 10Mila Valdemarsvik, Kl. 20.00 ansluter Maria Kraft och 

informerar om SOFT arbete under corona-pandemin.  

d) Behörighetshandling ska fotas med påskrift och skickas via mail till Carina så hon 

har det senast kl. 17 samma dag.  

6. Skrivelser och rapporter 

Kring ledarutbildning SOFT. Lena har haft kontakt med Jenny Håkansson. Ledare 

behöver inte gå introduktionsledarutbildningen för att gå ungdomsledarutbildning. Vi 

ser inte ett behov SOFT ledarutbildning just nu eftersom vi har ett bra koncept med 

Anita Wehlin. Vi har fått intresseanmälning från en person och undersöker om den är 

intresserad av Ungdomskommittén. Styrelsen ber Mats Adolfsson kontakta hen och 



fråga.  

Ungdomskommittén kanske är intresserade av någon fortbildning av Anita Wehlin. 

Sara undersöker intresse.   

SOFT har haft Arrangemangs möte. Regeringen ha aviserat om garantistöd för större 

inställda tävlingar ex O-ringen. Vid låg och måttlig smittspridning kan klubbarna få 

genomföras smittsäkra utomhusarrangemang. Tävlingar får genomföras med 

ungdomar födda 2005 och senare. Enkät om genomförda arrangemang har gjorts där 

resultatet påvisar både positiva och negativa effekter. Informationen kommer att 

läggas ut på SOFT:s hemsida. 

7. Utmärkelser och stipendier   

Thomas Kleists minnesfond: Styrelsen har beslutat om vilken klubb som får 

utmärkelsen. Det meddelas på Årsmötet.  

Årets arrangemang: Styrelsen har beslutat om vilken klubb som får utmärkelsen. Det 

meddelas på Årsmötet. 

Årets ledare: Styrelsen har beslutat om vilken ledare som får utmärkelsen. Det 

meddelas på Årsmötet. 

Carina gör diplom. 

8. Verksamhetsinriktning 2025 

Vi påbörjar arbetet med det efter årsmötet.  

9. Information från ungdomskommittén   

Digitalt ungdomsledarmöte om en månad. Planerar för digitalt försäsongsläger med 

två föreläsare och mellan det tid för egen klubbträning. Sara och Anna slutar i 

kommittén. Det finns lite intresseanmälningar för nya unga ledare inför kommande 

säsong. Föreslagna unga ledare planeras för att tillsammans med Björkfors arrangera 

USM-läger. Riksläger planeras men oklart hur. 

10. Övriga frågor Inga övriga frågor 

 

11. Mötets avslutande 

  

 

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

Ordförande   Lena Fröberg  Sekreterare  Carina Berger Svensson 

 

 

  



§ 6  

Förslag om stadgeändring 
Brev från Susanne Söderholm 3 november.  
Förbundsstyrelsen sammanträdde i söndags kväll och beslutade att skjuta fram det inplanerade extra 
förbundsmötet tills vi kan ses. 
 
Förhoppningsvis kan vi ha ett extra förbundsmöte i mars. I sådana fall kommer ni att ha haft era 
respektive årsmöten före det extra förbundsmötet och det finns en stadgeändring som 
Riksidrottsförbundet har beslutat att samtliga specialdistriktsförbund ska ha. Så - beslutspunkten om 
SOFT:s stadgar som berör även era stadgar hoppas vi att ni kan förbereda enligt 
Riksidrottsförbundets stadgar, dvs att justera 6 § Sammansättning av styrelse m.m. så att det står 
”OF ska eftersträva jämställdhet mellan könen och variation i ålder då styrelser, kommittéer och 
andra organ väljs. För styrelsens och valberedningens sammansättning gäller att den ska bestå av 
kvinnor och män. 

 

Nuvarande lydelse 

6§  
Sammansättning av styrelse m m  

OF skall eftersträva jämställdhet mellan könen och variation i ålder då styrelser, kommittéer 

och andra organ väljs.  

Förslag till nya stadgar skickades till förbundet 21 januari. 

 

§ 7 Utmärkelser och stipendier 
Årets ledare 2020 
 
Under hela året och år efter år bedrivs ungdomsverksamhet och träning i våra klubbar. Ledare lägger tid och 
engagemang på klubbarnas barn och ungdomar, och hjälper också skolor med skolgårdsorienteringar.  
Östergötlands OF vill 2020 uppmärksamma en av våra mindre klubbar och några ledare som gör en stor insats. 
Dessutom drar de sig inte för att ta på sig större uppdrag när det gäller - som det innebär att planera för 10Mila i 
Valdemarsvik. 
 
Årets ledare 2020 är från  Hammarkinds OK 
Hannes Carlsson 
Andreas Hellgren 
Fredrik Urberg 
 
Årets arrangemang 2020 
Till årets arrangemang utses ett arrangemang som varit något extra. Under 2020 var de alla arrangemang som 
ordnades något extra då vi alla var tvungna att ta hänsyn till corona-viruset. Alla klubbar gjorde anpassningar och 
genomförde säkra arrangemang.  
Under 2020 vill Östergötland särskilt uppmärksamma ett arrangemang som att förutom att genomföra ett säkert 
arrangemang också satsade på att få nya huvudfunktionärer - ny kartritare och tre kvinnliga banläggare. 
Datorstöd utvecklades och gjordes tillgängligt för flera klubbar.  
 
Årets arrangemang 2020 är Sensommarspringet och Linköpings OK 
 
 
Thomas Kleists minnesfond 2020 
Klubben har under flera år bedrivit en målmedveten ungdoms- och juniorverksamhet med fokus på 
orienteringsteknik där ungdomarna tidigt med uppföljning i grupp och enskilt provat på svårare banor. Ett viktigt 
led i utvecklingen är att oavsett ambitionsnivå delta tillsammans med klubbens seniorer på läger och 
helgträningar runt om i landet. Vid sidan av den egna träningen har de fått ta ansvar för banläggning och 
tidtagning vid klubben träningar och andra arrangemang. Glädje och engagemang utmärker juniorernas 
deltagande. 
OK Denseln är utsedda till pristagare för 2020 

 


