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Närvarande: Representanter för 23 klubbar samt styrelsen och valberedning (se 
bilaga). 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade konferensen öppnad. 

2. Information 
Information lämnades från styrelsen (varav en del gått ut skriftligt i förväg). 

Juniorverksamhet 
Det har under några år drivits ett projekt för juniorer i distriktet. Det har innefattat bl a 
att ordna resor och juniorläger. Styrelsen anser att verksamheten bör bli permanent och 
söker efter intresserade personer. Klubbarna uppmanas komma med förslag. 

Softs förbundsmöte 2010: motioner, ledamot valberedning 
ÖOF har inte skrivit någon motion. Karin informerade om de totalt sex motioner som 
kommit in. Dessa går nu ut på remiss till distrikten. 
Softs valberedning vill ha förslag senast 31 dec. Styrelseordföranden i Soft och två 
ledamöter avgår, Johan Lilliecreutz, IFK Linköping, avgår ur Softs valberedning. Softs 
valberedning vill ha förslag senast 31 dec. Har vi något östgötanamn? 

Offensiv orientering 
Soft och SISU vill presentera och få igång ”offensiv orientering” och vill därför träffa 3–6 
personer per förening under tre timmar någon gång efter nyår. En klubb efterlyser 
Startpunkt, vilket skulle kunna vara ett alternativ. Andra föredrar vardagskväll. Styrelsen 
återkommer med inbjudan. 

Kartskala 1:10000 för HD35 
Påminnelse om tävlingsreglerna som säger att DH35 ska jämställas med äldre klasser 
och erbjudas 1:10000-del när dessa har det, även vid långdistans. Se ÖOF:s hemsida. 

Information från Softs ordförandekonferens 
Karin Östlin rapporterade från ordförandekonferens 7–8 november: 
• Uppföljning av 2008 års förbundsmöte pågår med framtagning av markpolicy, 
kartstrategi mm som kommer upp på förbundsmötet 2010 
• ny remissomgång kommer om klassystem och tävlingsregler 
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• Distrikten: Ny läns/regionindelning kan medföra att det blir aktuellt att bilda regioner i 
stället för distrikt. Fritt för OF att gå samman i regioner. Elva av 23 distrikt har 
konsulent (ofta bara administratör). ÖOF har störst eget kapital – hur använda? 
• Soft håller på att utveckla verksamhetsplan för 2010–12, Offensiv orientering  
• En ungdom 18–25 år per distrikt är välkommen på förbundsmötet 2010. 

Emitutrustning till Lettland. 
En sats Emitkontroller och hälften (400) av ÖOF:s Emitbrickor ska skänkas till Kapa 3, 
Lettland. Klubbar som också vill skänka brickor kan kontakta Sven Holgersson, Krokeks 
OK, 011- 607 87. 

Motion om DM-kavle 
En motion till ÖOF:s årsmöte 4 mars 2010 har redan kommit in. Den är från Boxholms 
OK och föreslår regler för sista anmälningstid för lagsammansättning vid DM-kavlar så 
att arrangören klarar av att föra in dem i tävlingssystemet. Motionen vidarebefordras till 
ordföranden. 

Guldklubben 
Elever andra året på riksidrottsgymnasium kan få stipendium från Guldklubben i 
Linköping. ÖOF och klubbar kan föreslå stipendiat. Brev vidarebefordras till 
ordföranden. 

Webbplatsen ska flyttas över till IdrottenOnline. 

Valberedningen är tacksam för förslag till nya ledamöter i valberedningen. 

3. O-Ringen 2015/16 
Thomas Kleist redogjorde för kontakterna med Norrköpings, Söderköpings och 
Valdemarsviks kommuner (se tidigare utsänd rapport). Norrköping och Valdemarsvik 
har visat stort intresse, Söderköping är intresserat av deltagande tillsammans med 
annan/andra kommuner. Norrköpings kommun räknar gästnätter. Valdemarsviks 
kommun har börjat skissa på ett koncept med skärgårdstema, presenterat i bildspel. 
Kjell Holmström berättade att O-Ringens styrelse gärna ser ”annorlunda” 
orienteringsupplägg (jfr Dalarnas fjälletapp) och O-Ringenchefen Holloway har visat 
stort intresse för Valdemarsvik och skärgårdstemat. 

Diskussion 
Norrköpingsklubbar uttryckte att det gärna får bli senare än 2016 med tanke på stort 
engagemang 2010 och 2012 med 10-mila. 
En nackdel med Valdemarsvik är vattenkänslig mark med stor bäck genom tänkt C-ort. 
Behovet av funktionärer har minskat med åren, man kan räkna med ca 1200. 
För Valdemarsvik kan samarbete med Smålandsklubbar vara möjligt/önskvärt, t.ex. 
Gamleby OK. 
Norrköpingsklubbar var intresserade av Norrköping som C-ort och kom överens om att 
träffas i januari 2010 för att diskutera upplägg. Kolmårdens djurpark och Arkösund 
nämndes som möjliga för etapper med skärgårdskänsla. 
Hammarkinds OK har 49 medlemmar men vill bidra så gott det går. 
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En viktig fråga är det ekonomiska utfallet i olika alternativ. Kjell berättade att O-ringen 
erbjuder arrangören 2,5 miljoner, därtill kommer möjlighet att arbeta snålt och att skaffa 
lokala sponsorer – utöver att få många deltagare. 
Thomas och Kjell fortsätter arbetet med sikte på att alternativ ska kunna diskuteras före 
årsmötet, där beslut om eventuell ansökan ska kunna fattas. 
 

3. Övriga frågor 
Klubbar är irriterade över att det inte går att koppla en person, t.ex. som bankontrollant 
till en tävling utan att använda de 4 sista siffrorna i personnumret. Karin undersöker 
frågan. 
 
 
Nedtecknat av 
  
Lennart Sturesson 
Sekreterare 


