
Östergötlands Orienteringsförbund 
 
 
Protokoll/mötesanteckningar vid styrelsekonferens 

 

22-24 oktober 2021  

Närvarande:  Björn Karlsson, Per Magnusson, Julia Modig Tjärnström, Eva-Karin Jönsson, 

Moa Hjort - representant från ungdomskommittén; Lena Fröberg deltog 23-24 oktober 

 

Under fredagen gick styrelsen genom olika dokument och reviderade dessa. Det gällde 

Stadgar, Verksamhetsplan, Administrativa- Ekonomiska riktlinjer. 

Styrelsen diskuterade också SOFT-dokumentet Vision 2025. 

Dessa diskussioner fortsatte också under lördagen. 

 

   

23-24 oktober styrelsemöte 

 

1. Mötets öppnande, dagordning 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll  

Protokollet från den 22 september godkändes. 

3. Valberedning 

Det saknas valberedare från mellersta delen av distriktet. Vi tar upp frågan på 

ordförandeträffen 25 november. 

4. Ekonomi  

Julia rapporterar att ÖOF nästa vecka kommer att få OF-bidrag på 86 243 kronor.  

5. Information från ungdomskommittén  

Moa informerar om att eftersäsongsläger är på gång med OK Kolmården som 

arrangör. Ledarträff på lördagen. 

Ungdomskommittén behöver fler ledare. Vi tar upp detta som en punkt på 

ordförandeträffen. 

6. Förbundsmöte 2022  

Förbundsmöte kommer att hållas på Bosön 2-3 april 2022. Information har gått till 

klubbarna om möjlighet att lämna in motioner. Från LOK har kommit en motion kring 

vikten av transparens vid beslut efter protest på Nivå 1-tävlingar.  

Styrelsens diskussion: En större transparens kring beslut om diskvalificering eller 

frikännande kan vara till hjälp för kommande arrangörer. Det är bättre med en officiell 



diskussion än tyckande på oklara grunder. Vi anser att det ökar rättssäkerheten över 

tid. Styrelsen tar upp motionen vid ordförandeträffen och lämnar därefter distriktets 

yttrande till SOFT. 

Lena Fröberg får i uppdrag att svara Jonas. Se bilaga.                                                                   

7. Ordförandemöte 25/11  

Ordförandemötet hålls i LOK-gården. Vid mötet tas upp 

 Hur blir tävlingarna framöver?  

 Diskussion av erfarenheter från pandemiåren 

 Motioner till förbundsmötet 

 Information från SOFT:s ordförandeträff och arrangemangsträff 

 Hjärtstartare 

 Ungdomskommittén behöver fler ledare 

 Saknas en person till valberedningen, från mitten-området 

 Vid mötet uppmärksammas Hammarkinds OK för årets ledare 2020 

 DM-plaketter – klubbrepresentant får årets DM-plaketter 

 

Per kollar kring servering, smörgås, kaffe och kaka. 

Lena gör inbjudan. 

Fortsatt planering sker digitalt i styrelsen. 

 

8.  GM 2022 – aktuellt läge i planeringen  

Sprint, fredag: Tjalve OK har kontakt med NAIS kring att kunna använda 

Rambodalskartan och att då uppdatera den till aktuell kartnorm. 

Oscar Prytz är banläggare och Sven-Johan Prytz och Lena Fröberg är tävlingsledare. 

Långdistans, lördag: Söderköpings OK ansvarar för lördagens tävling 

Stafett, söndag: Björn tar kontakt med både Söderköpings OK och OK Kolmården 

som båda kan vara intresserade. 

Lena Fröberg tar kontakt med Malin Lamm kring överlämnande av information från 

GM 2021.  

Björn kallar till GM-möte i samband med NOK-möte 15 november i Tjalvegården. 

9. Övriga frågor  

Terrängkännedom och tävlande – från Åke Ljunggren, Linköpings OK har kommit en 

skrivelse kring om ungdomar ska få tävla i områden där de har terrängkännedom. I 

dag är ÖOF:s rekommendation:  



Ungdomar t.o.m. HD12 får alltid springa oavsett terräng och erfarenhet. HD14-16 får 

också springa men för dessa bör en (individuell) bedömning av klubbledare göras av 

ungdomarnas terrängkännedom och erfarenhet.  

Ungdomskommittén tar upp frågan vid ledarträffen i samband med eftersäsongslägret.  

Fastställande av rekommendation vid nästa styrelsemöte. 

10. Nästa möte ordförandeträffen 25 november.  

11. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades och Lena tackade för ett gott arbete under helgen. 

  

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

 

 

 

 


