
Östergötlands Orienteringsförbund 

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 2 

 

9 februari 2022 kl. 18.00 på LOK-gården 
 

Närvarande:  Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson via Zoom, Per 

Magnusson, Julia Modig Tjärnström, Eva-Karin Jönsson via Zoom, Bengt-Ove Blomkvist via 

Zoom, representant från ungdomskommittén Joakim Kjellberg   

 

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkomna och gick igenom dagordningen som mötet godkände. 

2. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna.  

3. Valberedning 

Valberedningen har gjort ett förslag till årsmötet att skickas med övriga dokument till 

årsmötet.  

4. Ekonomi  

Resultat 2021 +24000. Nytt budgetförslag är gjort.  

5. Skrivelser och rapporter – 

a) Info från SOFT Förslag från SOFT om ändring i stadgarna, tillägg i några 

paragrafer. Lena skickar till SOFT att ÖOF vill ha en smärre justering på tillägget i 

första paragrafen. Justeringen bifogas i mailet till SOFT. I övrigt har vi inga 

synpunkter på dokumentet.  

b) Björn informerade om olika åldersindelning av klasser kan bli möjligt om 

beslut om ändring i tävlingsanvisningarna tas av SOFT.  

c) Regler för nya banlängder gäller från våren men övergångsregler gäller under 

hela 2022.   

6. Information från ungdomskommittén   

Kommittén har haft möte och tagit fram förslag om ny verksamhetsplan och budget. 

Ungdomskommittén anser inte det finns någon anledning att slå ihop 12 och 14 

klasserna på DM-stafett men gärna att de startar samtidigt. Angående frågan om 

klubbarnas ungdomar ska få delta i klubbens egna arrangemang anser inte 

Ungdomskommittén att det behövs någon ny regelskrivning utan att den nuvarande 

rekommendationen som finns är tillräcklig. Det arrangerade klubb kan tänka på är att 



det handlar även om terrängkännedom. 

Ungdomskommittén behöver bli fler medlemmar.  

7. Nomineringar till Utmärkelser  

Årets arrangemang, Styrelsen beslutade föregående möte vilket arrangemang som får 

utmärkelsen. 

Årets ledare: det har kommit in 5 förslag. Det var väldigt starka förslag och efter 

diskussion kom styrelsen till beslut. Carina skriver motiveringen. 

8. Inför årsmöte 10 mars  

Plats Mjölby klubbstuga. Fika 18.00 årsmötesförhandling 18.30. Eva-Karin, Lena och 

Carina ordnar fika. Eva-Karin och Lena handlar. Blommor inhandlas även det av Eva-

Karin och Lena. Diplom ordnas av Carina. 

Utskick av dokument: Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Budgetförslag, 

röstlängd, dagordning, stadgarna, administrativa och ekonomiska riktlinjer,  

verksamhetsmål, valberedningens förslag skickas dels ut på mail till klubbarna av 

Carina och dels på länk till kalendern av Per. 

Extra programpunkter utöver årsmötesförhandlingarna är info om förbundsmötet, 

utdelning av utmärkelser och föredragning av Mattias Eriksson om Radiopejling. 

9. Övriga frågor  

 a) nmälan till förbundsmötet 2-3 april, 3 deltagare, senast 4 mars 

Förslag på deltagare Lena Fröberg, Jonas Lundgren LOK, Julia Modig Tjärnström. 

b) Årsmöte RF SISU 12/4 Lena representerar ÖOF. 

c) Vi ska sammanställa lista över årets ledare och årets arrangemang.  

d) Fråga lyftes från OK Kolmården om att Norrköping inte tillåter klubbar transportera 

Baja-major. 

e) Nästa möte 20/4 kl. 18.00 LOK-gården 

10. Mötets avslutande. 

Lena förklarade mötet avslutat. 

  

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

 

Fika ansvarig 9/2 Eva-Karin 



 

 

 

 

 

 

 

 

LOKS styrelse fick detta förslag från vår medlem Christian Enberg. Vi tillstyrker föslaget och vidarebefordrar det härmed till ÖOFs styrelse 

för beslut på årsmötet. 
 

 

 

 
Bakgrund: På SM i precisionsorientering har varje distriktsmästare friplats på Natt-SM och Dag-SM. Övriga platser tas ut på rankinglistan 

och det är inte helt enkelt att kvalificera sig som ny tävlande i sporten. LOK hade 6 startande på 2021 års Natt-SM och troligen kommer flera 

av dessa att vilja åka även kommande år. På 2021 års SM var det fri anmälan på grund av Corona men vid  årets preokonferens sades det att 
det återigen sannolikt kommer bli uttagning. Då vore det till fördel med en friplats.  
 

 
Förslag: Inrätta DM i precisionsorientering i Natt respektive Dag för Östergötland.  
Ge uppdraget till Christian Enberg att ta kontakt med arrangörer av DM i närliggande distrikt för att på detta arrangemang som en del i 
tävlingen även samtidigt arrangera DM för Östergötland. 
Då tävlingsprogrammet i Preo ej är klart än går det inte att säga vilka tävlingar som är de mest lämpliga men sannolikt Smålands eller 

Sörmlands DM om de arrangeras före SM och inte krockar med ordinarie tävlingsutbud i Östergötland.  
Vilka tävlingar det blir ska annonseras på ÖOF:s hemsida samt att det tas med i inbjudan för respektive tävling och i eventor. 
 

 
MVH 
Lena Strömbäck 
ordförande LOK 
 


