
Östergötlands Orienteringsförbund 

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 5 

 

8 juni 2022 kl. 18.00 på LOK-gården 
 

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

Modig Tjärnström, Eva-Karin Jönsson, Bengt-Ove Blomkvist, adjungerande Ebba Hedegård, 

representant från ungdomskommittén Mats Adolfsson, Frånvarande Johan Knutsson

   

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkomna och lite speciellt till adjungerande styrelsemedlem Ebba 

Hedegård. Övriga styrelsen presenterade sig och sina uppdrag. 

2. Föregående protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna 

3. Ekonomi  

Ekonomin rapporterades och den är god. 

4. Skrivelser och rapporter  

- Vi är med i Idrottshistoriska sällskapet och får deras tidning.  

- Nästa vecka har SOFT kallat till digitalt ordförandemöte. Innehåll bl.a. 

statistik, regelverk m.m. 

- SOFT har också kallat till ett digitalt arrangemangs kommittémöte. Innehåll 

bl.a. nya banlängderna som är kopplade till segrartid. Björn har gjort förslag på 

banlängder i Östergötland ur det nya sättet att räkna för att stötta banläggare. 

- Allmänna råden för allemansrätten är färdig. Datumgränser är borttaget istället 

ska arrangörerna komma överens med Länsstyrelsen vid arrangemang.  

5. Tränarhelg i höst  

Lena och Anita Wehlin har kommit överens om att Anita och Mikael arrangerar en 

träningsutbildning en söndag i november. Oklart om plats.  

6. Information från ungdomskommittén  

Kommittén består av tre personer och en av dem kommer att studera från hösten. Vi 

söker efter fler ledamöter men har inte fått något napp än. Det har även varit svårt att 

hitta arrangörer till olika ungdomsaktiviteter under året. Närmast är det till  

Götalandsmästerskapen som vi behöver ledare till. Moa är i kontakt med några 

klubbar. Det handlar om boende och ledare under tävlingarna.  

Sommarläger och USM läger är ordnat. Distriktsmatchen genomförs i Örebro. 

Det finns lite unga ledare som hjälper till på olika aktiviteter. Ett alternativ är också 

försöka få med någon/några unga ledare i ungdomskommittén.  

Sara Forsberg kommer att hjälpa till med kommande konfirmationsläger. 

Marie Svensk hjälper till och håller ordning på Östergötlands tävlingsdräkter. 

7. Arkivering 

Det finns hos tidigare kartansvarig lådor med gamla arkiverade kartor 10 ex av varje 



karta men det bör begränsas i mängd till 1 ex per karta. Östergötland har varit 

noggranna med kartarkivering. Lena undersöker med Föreningsarkivet hur de vill att 

material förvaras. Det kan vara intresse hos klubbarna att ta del av sina gamla kartor.  

Styrelsen ska efter mötet titta igenom arkivet på LOK-gården. 

8. Övriga frågor  

Hemsida: Ett alternativ är Svenska Lag. Det finns fler alternativ för lite olika 

kostnader och funktioner.  

9. Kommande styrelsemöten 

31 augusti kl. 18.00 LOK-gården,  

10. Mötets avslutande. 

Lena tackad för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

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

Mötets ordförande                                    Sekreterare  

 

 

Fikaansvarig nästa möte Julia  nästnästa möte Johan  

 

 

 


