
Östergötlands Orienteringsförbund 

 

 

Protokoll från styrelsemöte nr 9 

 

7 december 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,  

  

1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade välkomna, mötet godkände dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll  

SISU representant kommer på ett styrelsemöte längre fram. Vi har inte fått fram någon 

representant till Länsstyrelse viltvårdskommitté. Med det godkändes protokollet. 

 

3. Ekonomi  

Kommit några ansökningar om elitstöd. I det ena fallet godkänns ansökan. I det andra 

fallet behöver ansökan kompletteras med faktura och reseunderlag. Med ordentliga 

underlag inkomna godkänns ansökningarna.  

Ekonomin är god. 

  

4. Skrivelser och rapporter   

- Skrivelse om SDF anslaget har kommit. Björn skickar in ansökan om anslaget.  

- ÖOF planerar skicka in en ansökan till Länsstyrelsen om avsteg från 

terrängkörningslagen för att kunna ha parkering vid våra tävlingar. Björn är ansvarig.  

 

5. Tränarhelg – 

15 januari Söderköping: ekonomi- deltagaravgift 250 kr, bidrag från SISU 6000:- , 

ÖOF betalar ev överskjutande kostnad. Anita och Michael Wehlin kursansvariga. 

 

6. Ordförandekonferens 24/11 

Utvärdering: Ganska god närvaro från de flesta klubbarna. Mycket information men 

givande innehåll. Bra att Mats Rosander representant från både Finspång och SOFT 

deltog. Han hjälpte till med förtydliganden av SOFT frågor. 

 

7. Nomineringar till stipendier m.m. 

Ansökan Rune Haraldssons stipendium: Arvid Algers Omholt, Gustav Hellgren. 

Mötet beslutade bevilja Gustav 5000: -. Julia kontaktar honom och ber om 

kontonummer. Lena ber Arvid om komplettering av sin ansökan.  

Inga nomineringar har kommit in om årets ledare och årets arrangemang än.  

 



8. Information från ungdomskommittén 

Ingen ungdomsledare hade möjlighet att närvara. Nya ledamöter i ungdomskommittén 

har tillkommit så nu är de fyra. Per ber om deras adresser och lägger in i Dropbox. 

Konfirmationsläsning påbörjad.  

 

9. Organisationsutredning kring distrikt 

SOFT har skickat ut sin presentation och utredning över ämnet. Mötet diskuterade 

bakgrund och syfte med förslaget vilket upplevs som lite oklart. Styrelsen läser 

igenom förslaget och försöker analysera innehållet till styrelsedagen. Lena undersöker 

med SOFT om möjlighet att få en dragning från SOFT förslag på styrelsedagen 14/1. 

 

10. Kommande möten 

14/1 styrelsedag. 9.00- 15.00 Lunch Julia beställer mat. Anmälan till Julia.  

Deltagare Styrelsen och ungdomskommittén 

Innehåll: Organisationsutredning SOFT helst så tidigt som möjligt under dagen med 

efterföljande diskussion.  

Genomgång av befintliga dokument med uppdateringar. Förbered med genomläsning.  

Genomgång av verksamhetsberättelse, Carina förbereder underlaget och lägger i 

mappen Årsmötet. Skickar info till berörda när den ligger i mappen. 

Genomgång/analys av statistik 

15/2 Förberedelse inför årsmöte 

9/3 Årsmöte i Olstorp. 18.00 fika 18.30 Mötets början. Förslag på innehåll utöver 

årsmötesförhandlingar: Fotovisning av Erik Hallberg (Lena undersöker) alternativt 

någon från Länsstyrelsen som pratar naturvård (Johan undersöker). 

  

11. Övriga frågor  

- B-O har fått återkoppling från föreningsarkivet att våra dokument tagits omhand. 

- Per har undersökt med en HLR utbildare om hjärtstartare. Det finns plombering på 

maskiner men batterier och elektroder behöver bytas med jämna mellanrum. Flera 

klubbar har egna hjärtstartare som de har med ut på tävlingar. Om ÖOF skulle köpa in 

en måste någon ansvarig utses för förvaring, utlåning, underhåll alternativt köpa 

tjänsten för underhåll.  

 

12. Mötets avslutande. 

Lena tackade för bra möte, gott fika och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

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

Mötets ordförande                                    Sekreterare  

 

Fikaansvarig  Carina nästa möte Ebba 

 

 


