
Östergötlands Orienteringsförbund 

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 8 

9 november 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, Johan Knutsson, adjungerande 

Ebba Hedegård, representanter från ungdomskommittén Joakim Kjellberg, Mats Adolfsson, 

valberedningen Maria Lillieström. 

   

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade all välkomna till mötet. Mötet godkände dagordningen. 

2. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

3. Valberedningen 

Presentationsrunda av styrelsen och ungdomskommittén gjordes. Genomgång av 

kvarstående ledamöter och kommande val och valberedningen informerades om antal 

styrelsemöten per år samt upplägg av detsamma. Styrelsen informerad om vilka 

kommittéer och råd som ÖOF är involverade i.   

4. Ekonomi  

Alla fakturor är inkomna, elitstöd delvis inkomna, ev kommer ytterligare ansökningar. 

Flera planerade aktiviteter med ungdomarna har blivit inställda under året av olika 

anledningar vilket genererar överskott gentemot budget. Mötet diskuterade hur vi kan 

göra när det blir överskott.  

Mötet fattade beslut att i år skickas inga fakturor för ungdomsaktiviteterna till 

berörda klubbar.  Ungdomskommittén meddelar berörda klubbar. Styrelsen tar upp 

frågan generellt inför kommande år på ordförandekonferens. 

5. Skrivelser och rapporter   

a) Styrelsen ska utse representant till Länsstyrelsen viltvårds kommitté´. 

b) RF- Sisu Anna Wallentinsson bjuds in till kommande styrelsemöte. 

c) SOFT hemsida har en sida för varje distrikt. Per blir kontaktperson. 

d) Arkivering, Lena, Carina och B-O var i LOK-gården 7/11 och sorterade 

arkiverat material. De sorterade protokollen och bokföringsrapporterna fram 

tom 2014 skickas till Föreningsarkivet. Kvar att sortera är kartor, foton, standar 

m.m. Förslag att det som går skannas in. 



e) Björn har skickat in samråd om nästa års tävlingar till Länsstyrelsen. 

6. Tränarhelg  

Anita Wehlin meddelar Lena när hon kan ha tränardag i Östra Östergötland med röd-

violett svårighet. Planerar kontakta SISU för ekonomiskt stöd. 

7. Ordförandekonferens 24/11 

LOK gården kl. 18.00. Förtäring ordnar LOK 

Innehåll: Information från SOFT:s ordförande och arrangemangskommitté. 

Ev. samtal om ansökan om parkeringsmark hos Länsstyrelsen 

Information om tävlingsavgifter, redovisning. 

Samtal om hur vi ska agera vid överskott av budget. 

Arkivering 

Klubbkartor återlämning 

Per skriver på hemsidan, Carina skickar till klubbadresserna. 

8. Information från ungdomskommittén 

Ett friex av Orienteraren går till Mats. Ev är en ny kommittémedlem på gång. 

Ungdomsläger och ledarmöte hålls den 12/11. Mötet kommer innehålla samtal om 

årsaktiviteter, någon ersättning för sidan OL-skoj som just nu inte fungerar m.m. 

Östergötland ansvarig för Distriktsmatch 2024.  

Kommittén har gått igenom rollfördelning och ansvarsfördelning.  

9. Kommande möten    

24/11 ordförandekonferens LOK-gården,  

7/12 styrelsemöte LOK-gården,  

14/1 styrelsedag ev LOK-gården,  

9/3 årsmöte Olstorp Skogströvarna ordnar fika, utöver årsmötesförhandlingarna någon 

information ex från SOFT. 

10. Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

11. Mötets avslutande. 

Lena tackade mötesdeltagarna för ett bra möte samt Björn för fikat. 

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare 

 


