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LOK-gården 
 

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

Modig Tjärnström, Eva-Karin Jönsson, Bengt-Ove Blomkvist, Moa Hjort från 

ungdomskommittén  

   

1. Mötets öppnande, dagordning  

Lena förklarade mötet öppnat. Mötet godkände dagordningen.  

2. Föregående protokoll   

Mötet godkände föregående protokoll.   

3. Valberedning.   

Vi har inte fått någon nytt förslag. Styrelsen tar upp frågan på ordförandekonferensen.  

4. Ekonomi   

Ekonomin är god.   

Det har kommit förklaring från ungdomskommittén över deras budget för året. Det har 

varit mindre kostnader än planerat. Förslag att köpa in distriktskläder för att fylla på 

utifrån behov. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och utbetalning till 

ungdomsledarna för konfirmationslägret. Ungdomskommittén skickar underlag för 

ungdomsledarna för utbetalning.  

Ungdomskommittén skapar en rutin för kontroll av kostnader.  

5. Skrivelser och rapporter  

a. Namnbyte: Tjalve IF Norrköping blir Tjalve OK och Skogspojkarnas OK blir 

Söderköpings OK  

b. Skrivelse från Skånes OF angående Eventor, se nedan. ÖOF håller med om 

allvaret i frågan.  

6. Information från ungdomskommittén    

Ungdomskommittén har deltagit i GM och SM. Önskemål att få köpa in kläder för att 

komplettera lagret. Positiva till att arrangör för GM är utsedd. Att arrangören inte 

kan  arrangera boende  utan respektive distrikt får boka eget boende ser inte kommittén 

som något problem.   

Ungdomskommittén består för tillfället bara av tre medlemmar och önskemål finns att 

utöka. Det är svårt att hinna med alla moment. Mötet beslutade att frågan lyfts på 

ordförandekonferensen.  

Fråga har kommit om konfirmationsläger om två år. Moa tar med frågan.   

7. Styrelsekonferens hösten 2021 – fokus på?  

Eva-Karin har bokat båtresa och boende. Bokar konferensrum på båten och ev på hotellet. 

Just nu är det 7 deltagare anmälda. Samlingstider kommer lite längre fram.   



Innehåll: Diskutera verksamhetsplan i relation till SOFT:s inriktning, ev redigera 

dokument, planera riktning framåt. Ev motion till förbundsmötet.   

Sekreteraren skapar en mapp Styrelsekonferens 2021 på dropbox och lägger kopia på alla 

senast reviderade dokument för översyn.   

8. Behov av fortbildning i distriktet   

En heldagskurs i banläggning planeras till vintern. Mötet diskuterade möjligheten att 

erbjuda en kartritningskurs eller ungdomsledarkurs gul-orange nivå. Lena frågar Anita 

Wehlin om ungdomsledarkurs i Söderköpingstrakten. Björn undersöker möjligheter till 

kursledare för kartritarkurs.    

9. Förbundsmöte preliminärt 26-27 mars 2022  

a. Information till klubbarna om motioner senast 1 november. Lena lägger ut om 

det på hemsidan. Styrelsen diskuterar om distriktet ska lämna in någon motion på 

styrelsekonferensen.   

10. Ordförandemöte 25/11   

LOK- gården, info från SOFT konferenser (ordf.kon 20-21 nov) och ev annan info  

Föreläsare? Ungdomsfrågor? Vi informerar om att det blir en ordförandekonferens men 

gör inbjudan lite senare.  

11.  GM 2022 – aktuellt läge i planeringen   

Arrangör för GM är utsedd. Det blir Söderköping OK, Matteus IF och Tjalve OK 

arrangerar. Arrangörerna kan inte arrangera boende utan respektive distrikt får boka eget 

boende. Det behöver finnas fältlunch och prisutdelning måste hållas på plats. Det är ofta 

uppskattat med kvällsaktivitet. ÖOF styrelse och ungdomskommitté fortsätter stödja 

planeringen av arrangemanget.  

12. Övriga frågor   

a. Nominering av Johan Persson Linköpings OK till Arrangemangskommittén. 

Styrelsen beslutade välja in honom. Han kommer arbeta mest mot kartsidan.   

b. Skrivelse från IFK Linköping/OK Roxen om att ÖOF kanske borde ha en 

hjärtstartare att låna ut till arrangörer. Styrelsen diskuterade förslaget. Det är inget 

problem ekonomiskt utan mer vem som är ansvarig och var Hjärtstartaren ska 

finnas. Inget beslut fattades idag.   

c. Inför årsmöte –   

Styrelsen beslutade hålla årsmöte 10/3 2022. Förslag att vi är i Mjölby.   

Carina påminner om Rune Haraldsson stipendier och övriga utmärkelser i slutet av 

oktober på hemsidan.  

d. Lena representerade ÖOF:s styrelse på Patrik Kleists jordfästning.  

e. Björn representerade ÖOF på 100-års jubiléet av Regna IF.   

  

13. Nästa möte onsdag 20 okt – ställs in. Därefter 6/12 digitalt  

14. Mötets avslutande.  

Lena tackade Bengt-Ove för gott fika och alla för bra samtal samt förklarade mötet 

avslutat.  

  

 

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



Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

Fika ansvarig nästa fysiska möte Carina 

 

 

21 09 07 

Skrivelse från Skånes OF till Susanne Söderholm, Tomas Stenström och Maria Krafft 

Helgelsson 

 

Ur ett användar- och arrangörsperspektiv har Eventors tillgänglighet under en längre tid 
(till och från sedan 2016), varit under all kritik framför allt på söndagar. Vi riskerar att 
tappa utövare med anledning av detta. Mycket extra ideell tid måste läggas varje gång 
Eventor inte är åtkomlig under kritiska perioder (anmälan, kartutskrift, lottning mm.). 
 
Eftersom Eventor har byggts ut till att vara ett 100 procent nödvändigt centralt 
webbsystem för i princip all organiserad orienteringsverksamhet måste tillgängligheten 
vara i nivå med detta, dvs. minst 99.5 procent under kritiska perioder.  
 
Vi från Skånes Orienteringsförbunds styrelse vill att konkreta organisatoriska 
förändringar görs för att kort- och långsiktigt lösa denna problematik. Vårt förslag är att 
SOFT sätter upp ett konkret mål, t.ex. 99,5 procents tillgänglighet senast 1 december 
2021. En ansvarig projektledare (med relevant kompetens och nödvändiga resurser) 
eller styrelsemedlem måste ta ansvar för att detta mål uppnås. 
Vi vill också betona att det är SOFT som är ytterst ansvarig för hur Eventor fungerar. 
 
Skånes Orienteringsförbund 
Anne Udd 
ordf. 

 

 

210920 

Hej! 

Vi i IFK Linköping (OK Roxen) har diskuterat behovet av hjärtstartare på tävlingar. Under 

hösten har vi sett att några Östgötaklubbar har haft hjärtstartare på sina tävlingar. Har ÖOF 

några planer på inköp av hjärtstartare som skulle kunna lånas av klubbarna till tävlingar eller 

är det upp till varje klubb att införskaffa en egen hjärtstartare? 

 

mvh 

styrelsen i IFK Linköping/Helena Holm  


