
 

 

 

Protokoll från 
ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 69:e 
ÅRSMÖTE 

 

Torsdagen 9 mars 2017 i Vivåsen, Boxholm 

 
Innan årsmötesförhandlingarna gav Tomas Öberg och Hannes Carlsson information om 

kommande stora arrangemang i distriktet: O-Ringen Kolmården 2019 och 10MILA i 

Valdemarsvik 2021. 

 

Ordförande Mikael Andersson lämnade diplom och blommor till OK Roxen (O-ligans 

Klubbtävling) och OK Kolmården (Kolmårdsdubbeln, Årets arrangemang). Katarina Kleist 

delade ut diplom och blommor till Linköpings OK (Thomas Kleists minnesfond). Anna 

Håkansson, OK Kolmården (Årets ledare) hade inte möjlighet att närvara. Motala AIF hade 

inte någon representant som tog emot diplom för Raketen. 

 

 

1. Mötets öppnande  

Mikael Andersson öppnade mötet. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

Mötet fastställde den röstlängd som skickats ut inför mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet 

Dagordningen fastställdes utan ändringar 

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Information om årsmötet har sedan oktober 2016 funnits på ÖOF:s hemsida. Annons 

var införd i Skogssport nr 10 2016. I december 2016 skickades kallelse till 

klubbarna. Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Till mötesordförande valdes Kjell Holmström, Björkfors GoIF och till sekreterare 

valdes Lena Fröberg, Tjalve IF. 

 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet.  

Till protokollsjusterare valdes Markus Henriksson, Linköpings OK och Örjan 

Sandell, OK Skogsströvarna. 

 



7. Val av två rösträknare.  

Markus Henriksson, Linköpings OK och Örjan Sandell, OK Skogsströvarna valdes 

till rösträknare. 

 

8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret.  

Mötesordförande gick genom verksamhetsberättelsen och några ändringar gjordes. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Den reviderade 

verksamhetsberättelsen kommer att finnas på ÖOF:s hemsida. 

 

9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.  

Kassören redogjorde för förbundets ekonomi. Även 2016 gav ett överskott, 

inkomsterna kommer till allra största del från tävlingsavgifter. Den goda ekonomin 

ger möjlighet att stödja olika projekt, kurser mm. Styrelsen tar gärna mot förslag. 

 

10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.  

Revisorernas berättelse lästes upp för revisors räkning av Ulf Jonsson, 

Skogspojkarnas OK. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016. 

 

12. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.  

Inga förslag hade inkommit till styrelsen inför mötet. 

 

13. Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 10 § (motioner).  

Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför mötet. 

 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.  

Björn Karlsson redogjorde för styrelsens verksamhetsplan. Mötet fastställde 

verksamhetsplanen. 

 

15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande 

av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.  

Styrelsen har gjort en budget för 2017 som pekar på ett underskott. Underskottet 

beror till största del på kostnader för USM-läger i Västerbotten/Norrbotten under 

våren och resa till USM-tävlingar i Umeå i september. 

Mötet beslöt att klubbarna inte betalar någon medlemsavgift 2017 samt godkände 

budgeten för 2017.  

 

16. Val av OF-ordförande för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte.  

Till ordförande för ÖOF under ett år valdes Lena Fröberg, Tjalve IF. 

 

17. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i stadgarnas 20 §.  

Per Magnusson, Linköping OK valdes till ledamot för ett år, fyllnadsval efter Lena 

Fröberg. Bengt-Ove Blomqvist, Björkfors GoIF och Björn Karlsson, OK Denseln 

valdes till ledamöter för en tid av två år. 



 

18.  Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett 

år. 

Inga val av suppleanter gjordes. 

 

19. Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med nästkommande 

ordinarie OF-möte. 

Till revisor omvaldes Monika Lundqvist Skogspojkarnas OK och till suppleant 

valdes Leif-Åke Karlsson, Linköpings AIK. 

  

20. Beslut om val av ombud till DF-mötet.  

Mötet beslutade att styrelsen utser ombud inom sig till Östergötlands Idrottsförbunds 

årsmöte den 3 april 2017. 

 

22. Val av valberedning.  

Till ny ledamot av valberedningen utsågs Mikael Andersson, OK Kolmården. Mötet 

omvalde Thomas Stenström, Linköping OK och Anders Montelius, Boxholms OK 

 

23. Årsmötets avslutande. 

 Mötesordförande Kjell Holmström avslutade mötet och önskade den nya styrelsen i 

lycka till. 

  

Efter årsmötets avslutning tackade nyvalda ordföranden Lena Fröberg den avgående 

ordföranden Mikael Andersson för gott arbete i ÖOF:s styrelse och överlämnade en 

blomsterbukett. 

 

 

 

 

 

Lena Fröberg      Kjell Holmström 

sekreterare     mötesordförande 

 

 

 

 

 

Markus Henriksson   Örjan Sandell 

protokolljusterare   protokolljusterare 
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