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1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkomna framförallt nya styrelsesuppleant Johan Knutsson 

2. Föregående protokoll  

Godkändes 

3. Efter årsmötet  

Det var ett bra möte men vi behöver ha mer förberedande dialog och ta mer hjälp av 

den klubben som vi gästar. Nästa gång fördelar vi förberedelserna ännu mer i förväg.  

4. Valberedning. Förslag har inkommit om Maria Lillieström som representant till 

valberedningen. Enligt årsmötesprotokollet fick styrelsen i uppdrag att fortsätta söka 

representant till valberedningen så styrelsen beslutar utse Maria Lillieström som 

representant för den centrala delen i valberedningen. 

Till suppleant i styrelsen har förslag inkommit på Ebba Hedegård. Enligt stadgarna 

ska suppleanter utses på årsmöte eller extra årsmöte. Styrelsen beslutar att Ebba kan 

vara adjungerad och att styrelsen kallar till extra årsmöte i samband med 

ordförandekonferensen för kompletterande val i höst. Då kallas även valberedningen.  

Lena och Per ordnar inlogg för Ebba och Maria i dropbox och till ÖOF hemsida. 

5. Ekonomi  

Förfrågan har kommit om vi ska ansökan om kompensationsstöd 23 december 2021-8 

februari 2022. Mötet beslutade inte göra någon ansökan eftersom vi inte planerat 

genomföra några arrangemang som fått ställas in. 

Det har kommit in ett DF anslag. Budgeten är god. 

6. Skrivelser och rapporter – INFO från SOFT 

Förfrågan om Tränarutbildning har kommit från förbundet. Styrelsen anser att 

det kan vara motiverat att ordna en egen tränarhelg i höst på orange nivå. Lena 

frågar Anita Wehlin om hon kan hålla en kurs i Söderköping. 



Eva-Karin har varit på årsmöte för SISU/ÖIF.  

7. Information från ungdomskommittén  

Det kommer inte genomföras något USM läger pga att det inte fungerar tidsmässigt. 

För övriga planerade arrangemang pågår planering för genomförande. Ev. kommer 

inte kunna ordnas övernattning i samband med GM. Joakim undersöker lite mer.  

Sara Nordvall kan vara ledare på konfirmationsläger till hösten under förutsättning att 

ytterligare ledare kommer till.  

Försäsongsläger genomfördes i början av mars med betydligt färre ungdomar jämfört 

med tidigare år.  

Inför Rikslägret är det ganska få anmälda ungdomar men det är ett tag till 

anmälningstiden går ut.  

U-kommittén diskuterar junioraktiviteter. 

Styrelsen diskuterade behovet av att utöka ungdomskommittén. Just nu är det tre 

personer varav en eventuellt kommer flytta till hösten. Arbetet är inte tidskrävande 

men periodiskt. Vissa delar är utdelegerade och ev. kan mer delegeras ut. 

8. Förbundsmötet 2-3 april 

https://www.svenskorientering.se/forbundet/traffarochmotesplatser/forbundsmot

e/2022  

Östergötlands motion gick igenom. Det var rent generellt lite diskussioner kring  

motionerna.  

Mötet ägnade stor del av tiden på Kompassriktning 2030. Värdegrund, antal deltagare, 

arrangemangs och evenemangsutveckling, kartnormer, ledarutveckling, prioriterade 

mål, kommunikation, digitalisering, hållbarhet. Markfrågor lyftes på mötet nytt 

regelverk på gång istället för allemansrätten.    

Styrelsen diskuterade hur vi kan nå ut till den vanliga motionären och hur vi kan få 

fler till orienteringsklubbarna.  

Förslag att vi lyfter Kompassriktning 2030 på ordförandekonferensen i höst. Vi kanske 

också ska bjuda in någon från SOFT för att prata markfrågor. 

9. Övriga frågor – Lena har varit på möte med SISU, Erik Henriksson, Norrköping. 

SISU kan hjälpa till med vissa kurser alternativt kurslitteratur. Förslag att styrelsen 

bjuder in SISU till ett möte där de informerar om sin verksamhet.  

Johan skickar en länk till Per med ett program för att kalibrera färgsättning vid 

karttryck. 

https://www.svenskorientering.se/forbundet/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2022
https://www.svenskorientering.se/forbundet/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2022


Klubbarna sköter själva sina hemsidor och hittar egna alternativ när Idrott online 

lägger ner sina hemsidor. 

10. Kommande styrelsemöten 

8 juni kl. 18.00 LOK-gården, 31 augusti kl. 18.00 LOK-gården,  

Ebba bjuds med som adjungerande av Lena.  

Under Junimötet tittar vi även på arkivet på LOK-gården. 

11. Mötets avslutande. 

Lena förklarade mötet avslutat. 

 

 

  

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

 

Fikaansvarig nästa möte Julia  

 

  



 

Bilaga 1 

 

Hej, 
  
Nu börjar vi kika på planeringen inför höstens tränarutbildningar! 

Jag ber dig meddela mig senast tisdag den 26 april om föreningarna i ditt distrikt har behov och intresse av att 

genomföra någon utav följande utbildningar i höst: 
 Barntränarutbildning 
 Ungdomstränarutbildning 
 Bredd- och motionsutbildning 

  
För att minimera risken att utbildningar blir inställda på grund av få anmälda deltagare vill jag att ni på förhand 
aktivt undersöker intresset bland era föreningar och visar något form av underlag för hur många deltagare som 
förväntas delta. Ni får gärna önska ett datum för utbildningshelgen som passar deltagarna från era föreningar. 
  

Vill även passa på att informera om att vi kommer genomföra två tillfällen av Grundutbildning för 

tränaredigitalt under hösten, troligtvis en i oktober och en i november. Håll utkik på hemsidan för mer 

information. 
  

 

Ha en fin dag! 
Moa Olsson 
Barn- och ungdomsutvecklare 
Svenska Orienteringsförbundet 
moa.olsson@orientering.se 
+46 720-85 32 86 
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