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

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

ungdomskommittén Joakim Kjellberg. 

   

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena förklarade mötet öppnat och dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes. 

3. Förändring i styrelsen 

Styrelsemedlem Patrik Kleist har avlidit. På den vakanta platsen i styrelsen tar vår 

styrelsesuppleant Eva-Karin ordinarie styrelseplats fram till kommande årsmöte.  

4. Valberedning 

Ingen nytt. 

5. Ekonomi  

Julia har nu fått full behörighet i ekonomin. Hon ombes lägga upp ekonomiska 

underlag i Dropbox. Digitala underlag räcker att spara i Drop box. 

Pappersunderlag ska antingen sparas i pärmar eller scannas in.  

Ekonomin är god. ÖOF har fått kompensationsstöd och kommer att få 

återbetalning av lånet till 10Mila föreningen. 

Förslag från Ungdomskommittén: ÖOF bidrar till egenavgiften på 1000:- till GM. 

Det är beräknat att 45 ungdomar deltar. Pga inställda andra arrangemang 

kommer inte ungdomskommittén göra åt sin budget.  

Beslut: Styrelsen står för halva egenavgiften på GM och USM.  

6. Skrivelser och rapporter 

a. SOFT anordnar barntränautbildning på flera platser under hösten.   

Beslut: ÖOF står för den delen av kursavgiften som SOFT inte betalar. 

Berörd förening skickar faktura till ÖOF. 



b. Regna IF firar 100 år. ÖOF är inbjudna att representera på jubileet. Björn 

deltar som ÖOF representant.  

c. Arrangemangs kommittémöte har genomförts.  

7. Information från ungdomskommittén    

a. O-ligan samtidigt som GM. Det kommer att redigeras så att inte alla 

klasser räknas.   

b. Ungdomar på natt-DM; LOKs ungdomar tävlar inte – IFK Linköping? 

Det grundar sig på rekommendationer att ungdomar från 16 år inte 

tävlar på egen tävling.  

c. U-kom kommunicerar ut beslutet om halvering av egenavgifter på GM 

och USM. 

d. Bra resultat för östgötaungdomar på SM i MTB OL. 

8. Ansökningar om utmärkelser 

Hammarkinds OK firar 75 års jubileum och ansöker om utmärkelser för några 

medlemmar. Styrelsen godkänner att Anders Kling, Andreas Hellgren, Peter Njord-

Westerling, Peter Kjellberger tilldelas Diplom och Fredrik Urberg Förtjänsttecken i 

silver. 

9. Götalandsmästerskap 2022 

Vi har i dagsläget ingen arrangerande klubb utsedd men önskvärt är att Östergötland 

ändå har en representant på det digitala ledarmötet på lördag kväll. Lena deltar som 

Östergötlands representant. Mötet diskuterade vad som förväntas av en GM arrangör 

och förslag finns att arrangören inte ska behöva ordna med logi och kringarrangemang 

och att flera klubbar delar på tävlingarna. Lena, Eva-Karin och Björn undersöker 

intresse med några klubbar. 

10. Styrelsekonferens hösten 2021 

Gotland 22-24 oktober. Majoriteten av styrelsen har möjlighet att åka dit och planerar 

att genomföra styrelsekonferens på resan dit, lördagseftermiddagen och ev på 

hemresan. Eva-Karin bokar resan.  

11. Ordförandemöte 25/11  

LOK- gården, info från SOFT konferenser och ev annan info. Utdelning av DM 

plaketter. Planering av mötet görs längre fram. 

12. Övriga frågor   

10Mila arrangemang 2025. Undersökning av intresse från tänkbara tävlingsområdet 

bl.a. Finspång, Kvarn och Kolmården. Diskussioner pågår med några klubbar.  



13. Mötets avslutande. 

Lena tackade för bra möte och förklarade mötet avslutat. 

 

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

Fika ansvarig 21/9 Bengt-Ove 


