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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, valberedning Anders Montelius och Lotta Oppås 

   

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkommen och presenterade dagens dagordning som mötet godkände. 

 

2. Föregående protokoll  

Ungdomskommittén diskuterar förslaget om ny DM klass i stafetten, HD12 innan 

nästa styrelsemöte för beslutas om det ska läggas ett förslag till årsmötet. Därmed 

godkände mötet föregående protokoll. 

 

3. Valberedning 

Det är en vakans efter Patrik Kleist om fyllnadsval på ett år. Vid  nyval är det 

viktigt att tänka på fördelning av kön, åldrar och geografiskt i distriktet,.  

Det finns fortfarande ingen valberedare från mittdelen av distriktet. 

 

4. Ekonomi  

Bokföringen är i det stora hela klart. Resultatet visar på plus ca 36000. Förslag 

för budget har kommit från arrangemang och är på gång från 

Ungdomskommittén. Utbetalning av Thomas Kleist minnesfond 2021 är inte 

genomförd. Det finns drygt 4000 kvar i fonden, ÖOF bidrar med resterande 

summa till 6000 så det blir samma utbetalning som tidigare år. 

 

5. Skrivelser och rapporter 

a. Tävlingar i Östergötland, antal medel- och långdistans. Det har ökat över åren med 

tävlingar på medeldistanser och det är oftast fler startande på medeldistanser. Förslag 

att frågan lyfts på arrangemangsträffen i mars.  

b. Björn rapporterade från ett möte med SOFT om förslaget på nya banlängder som 

bygger på segrartid. SOFT har fattat beslut om segrartider som är mellan 27.30-32.30 

min på medeldistans och 42.30-62.30 min på långdistans.  Det kräver mycket 

beräknande för banläggarna om längder i de olika klasserna.  

Det måste få vara en flexibilitet när det träder i kraft, de som redan är klara med årets 

banläggning behöver inte göra om arbetet.  

Arrangemangskommittén skapar en tabell som stöd för banläggningen.  Information 

delges distriktet på arrangemangsträffen i mars.  



6. Information från ungdomskommittén 

Segrare i Raketen blir TGOK och klubbtävlingen har LOK vunnit. Kommittén håller 

på att skriva verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget 2022.   

 

7. Nomineringar till Utmärkelser  

Inga nominerade till årets ledare. Lena lägger ytterligare påminnelse på hemsidan och 

ett mailutskick till klubbarna. Styrelsen funderar också på förslag.  

Det finns en nominering till årets arrangemang. Styrelsen ansåg att det var en bra 

nominering och beslutade att utse det nominerade förslaget till årets arrangemang. 

Björn skriver motivering. 

 

8. Inför årsmöte 10 mars  

Björn har bokat Mjölby klubbstugan men fungerar det inte att genomföra årsmötet 

fysiskt pga pandemin genomförs det digitalt. 

Vi skriver tydligt i kallelsen att det kan bli både fysiskt eller digitalt. 

Utskick med dokument görs 4 veckor innan årsmötet av sekreterare.  

Valberedningen frågar om Kjell kan vara mötesordförande. 

Dagordningen ska revideras. 

Verksamhetsberättelsen är ganska klar men det är lite kvar som styrelsen fördelar 

ansvaret att skriva klart.  

Mötet gick igenom följande styrdokumenten:  

Stadgarna, Administrativa och ekonomiska riktlinjer, Verksamhetsmål, 

Verksamhetsplan.  

Förslag från styrelsen att lägga till en DM klass (HD 85). 

Efter Årsmötet utdelning av utmärkelser. Sekreterare är ansvarig för framtagande av 

diplom. 

En avslutande punkt blir radiopejling, genomförs vid fysiskt möte. 

 

9. Övriga frågor   

Inga övriga frågor. 

 

10. Mötets avslutande. 

Lena tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

  

 

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

Mötets ordförande                                     Sekreterare  

 

 

 

 

 

 


