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Onsdagen 21 april 2021 kl. 18.00 

Lok-gården och digitalt 
 

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

Modig Tjärnström Eva-Karin Jönsson, Bengt-Ove Blomkvist, representant från 

ungdomskommittén Moa Hjort  

 

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkomna, extra välkommen till nya styrelsemedlemmen Julia Modig 

Tjärnström.  

2. Föregående protokoll  

Rapport från protokoll 18 februari. Lena har varit i kontakt med intresserad 

ungdomsledare. Med det godkändes protokollet 

Protokoll från 18 mars godkändes.  

3. Valberedning 

Vi saknar representant från mellersta delen av distriktet. Julia och Per kontaktar 

LOK:s ordförande. 

4. Ekonomi  

Julia håller på att arbeta för att få tillgång till bankkonton m.m. Per ändrar 

fakturaadressen. Björn kontrollerar bankkontot till dess Julia har fått tillgång till det. 

Carina skickar kopia av årsmötetsprotokoll till Julia.  

Ev får vi ett kompensationsstöd för förlorade intäkter. Om 10Mila i Valdemarsvik blir 

helt inställt kan vi behöva söka extra stöd för kostnader som vi inte får ersättning för 

genom tävlingen. 

5. Skrivelser och rapporter 

-    Rapport från det digitala förbundsmötet. Bra inlägg från Per om tävlingsreglerna 

      kopplat till diskrimineringsgrunderna. Vi följer fortsättningen med intresse. 

- Arrangörerna av GM 2021 har skickat frågor om arrangemanget kopplat till 

Pandemin. Ungdomskommittén har svarat arrangörerna. 

- Årsmöte RF SISU Ny ordförande är Eva-Lena Frick. 

- Rapport från 10Mila i Valdemarsvik, möte med SOFT och 10Mila föreningen på 

måndag om möjligheter att flytta fram arrangemanget ett år.  

- Informationsmöte på måndag 26/4 om tävlingar och arrangemang. Björn deltar. 

Han har även anmält sig att delta i ett kommande möte om krav och nivåer vid 

arrangemang. Styrelsen diskuterade kopplingen av startavgift och vad som erbjuds 

i kringarrangemang. Laserkartor är godkända för användning vid Närtävlingar.  

- Arrangemangskommittén har planer på att arrangera en laser kartritningskurs när 

det fungerar för pandemin.  



- ÖOF stödjer spridning av klubbträningar mellan olika klubbar genom att lägga 

länkar och reklam på hemsidan när vi får del av underlag.  

6. Verksamhetsinriktning 2025  

SOFT:s övergripande verksamhetsinriktning behöver bearbetas för att den ska bli 

realistisk och användbar för ÖOF. Var och en läser igenom den och väljer vilka delar 

som är relevanta och behöver konkretiseras. Vi bearbetar frågan på kommande 

styrelsekonferens. 

7. Information från ungdomskommittén   

Kommittén består just nu av för få deltagare men arbetet fungerar än så länge. Vi 

söker fler deltagare till kommittén. Kommittén har haft planeringsmöte. Rikslägret 

planerar för ett alternativt läger. Distriktet kan troligtvis inte resa med stor buss utan 

planerar för mini-bussar och ev personbilar. ÖOF styrelse godkänner ev. ökade 

kostnader för högre transportkostnader och ledarkostnader pga det. Distriktsmatchen 

kommer genomföras på alternativt sätt. GM har fått svar på sin fråga. 

Eftersäsongsläger planeras att genomföras.  

Sara samordnar konfirmationsläger och att gällande avtal följs.  

8. Övriga frågor  

Götalandsmästerskapet 2022 ska arrangeras i Östergötland. Planeras till 13-14 augusti 

och sprint den 12 augusti. Det finns ingen arrangör än.  

Ansökan för tävlingsprogram 2022 ska vara inne 31 maj. 

Vi flyttar styrelsemötet 2 juni till 9 juni och genomför det digitalt eller fysiskt. Björn 

fikaansvarig. 

9. Mötets avslutande 

Lena tackade för bra möte och förklarade mötet avslutat. 

  

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

 


