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Protokoll från styrelsemöte nr 7 

 

12 oktober 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 Joakim Kjellberg. Frånvarande Johan Knutsson. 

   

1. Mötets öppnande, dagordning.  

Lena hälsade välkomna samt redovisade dagordningen som godkändes med några 

ytterligare punkter under övriga frågor. 

2. Föregående protokoll  

Mötet godkände protokollet. 

3. Ekonomi  

Dokument är utlagda i Drop box för kännedom. De flesta fakturor för året har kommit 

in. Diskussion om att närtävlingar sällan dokumenterar sina tävlingsavgifter till SOFT 

vilket minskar ersättning tillbaka från SOFT. Distriktet får tillbaka 200 kr per 

arrangemang om det är kryssat i redovisningen att arrangemanget är beskattningsbar.  

Budgeten ligger i fas för det ekonomiska året.  

4. Skrivelser och rapporter   

ÖOF:s äldre handlingar finns i Linköpings Föreningsarkiv, 

http://linkopings.foreningsarkiv.dinstudio.se/files/stergtlands_Orienteringsfrbund_Ark

ivfrteckning_2017.pdf  

Arkivarien rekommenderar att det arkivet vi har i LOK-gården lämnas in. Det bör vara 

grovsorterat så det bara lämnas ett original. 

Förslag att några stycken förbereder innan Styrelsedagen i januari. Lena, Bengt-Ove 

och Carina blir arbetsgrupp.  

Från SOFT: Alla rapporterade tävlingar och Alla föreningar 22 09 01 

SOFT har påpekat för vissa klubbar om ej inrapporterade närtävlingar. Vi lyfter frågan 

på kommande ordförandekonferens.  

Tidskrift Orienteraren, tre gratisexemplar som tidigare prioriterats till 

Ungdomskommittén. De tillfrågas inför kommande år också. Även Sara Forsberg 

eftersom hon kommer ta ansvar för konfirmationsläger. 

http://linkopings.foreningsarkiv.dinstudio.se/files/stergtlands_Orienteringsfrbund_Arkivfrteckning_2017.pdf
http://linkopings.foreningsarkiv.dinstudio.se/files/stergtlands_Orienteringsfrbund_Arkivfrteckning_2017.pdf


Inbjudan till Ordförande och Tävlingskonferensen har kommit men inget färdigt 

program än. Gällande Markkonferensen som är samtidigt arbetar valberedningen för 

att hitta en ersättare för nuvarande ansvarig som planerar avgå kommande årsmöte. 

Den personen kan erbjudas att delta även om hen inte är vald än. I första hand deltar 

nuvarande markansvarig annars bör någon annan delta för att dela informationen med 

distriktet efteråt. Björn undersöker med valberedningen och Rolf.  

5. Tränardag – Anita W föreslår 26 el 27 nov eller i början av 202. Det fungerar inte i 

november. Lena och Anita beslutar datum för tränardag. Inriktning Röd Violett nivå 

och Anita får bestämma plats. 

6. Markkonferens 28/9  

Lena påminner Joakim Ingelsson om att skicka Power-pointern som vi sen lägger ut 

på hemsidan. Vi överlåter till klubbarna att bearbeta innehållet. 

7. Ordförandekonferens 24/11  

Program: Lena och Björn återkopplar från SOFT:s ordförande och tävlingskonferens. 

Förslag på innehåll därutöver: Information om arkivering, SISU, hemsida, aktuella 

frågor. 

Carina skriver och skickar Inbjudan via mail till klubbarna. Sista anmälningsdag 

söndag innan. Per skriver i kalendern.  

8. Information från ungdomskommittén 

Just nu enbart Mats och Joakim. Finns god planering med klubbansvariga. Svårt att 

hinna med administrativa uppgifter och stötta klubbarna. Sara Forsberg tar ansvar för 

konfirmationsläger. Det behövs en tydligare beskrivning över uppdraget i 

ungdomskommittén vid nyrekrytering.  

USM-lägret inställt.  GM, Distriktsmatchen, O-ligan genomförda med hjälp av 

ansvariga klubbar. Eftersäsongsläger är planerat till 19-20 november. Det fungerar bra 

att fördela ut ansvariga för de olika arrangemangen.  

9. Kommande möten 

9 november, 7 december styrelsemöten. 24 november ordförandekonferens. 

Carina påminner om nomineringar m.m. i slutet på oktober. 

10. Övriga frågor  

Möte av SOFT om ny hemsida. Per deltog. Vår hemsida är väl fungerande och 

SOFT:s förslag uppfattar vi inte som ett alternativ utan behåller den vi har.  

Arkiv i LOK-gården. ÖOF kan få lite mer plats. 



Tävlingsprogram: OK Motala var inte nöjda med datum så de har valt att genomföra 

sin tävling 2024 istället. För övrigt ser det ganska bra under säsongen 2023.   

11. Mötets avslutande. 

Lena tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

 

Fikaansvarig  Bengt Ove nästa möte Björn 

 

 


