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Plats 
Stora Enso Bioenergi, Linköping. 

Närvarande styrelseledamöter 
Karin Östlin, Thomas Kleist, Monika Lundkvist, Annalena Olsson och Sofie Åberg.  

Övriga närvarande 
Ungdomskommittén: Torgny Faxén, Valberedningen: Håkan Åberg och Jonna Engblom,  

 
 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Karin Östlin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Dagordning 
Dagordningen för mötet godkändes. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 3 Startpunkt 
Styrelsen beslutade att ställa in Startpunkt pga för få anmälda.När anmälningstiden gått ut var 
27 anmälda från 11 föreningar. Karin meddelar Peter Holgersson och Janne Gredeskog att 
Startpunkt inte blir av. Monika meddelar Anita Wehlin och de anmälda. 

§ 4 Årsmötet 
Årsmötet planerades till den 12:e mars. Vi väljer den andra torsdagen i mars för att hela 
valberedningen ska kunna vara med. Kallelsen till årsmötet skickas ut snarast. Sista 
anmälningsdatum till mötet är 6:e mars. Karin tar emot anmälan och bokar lokal. Motioner 
inför årsmötet ska vara inne senast 8/2, detta för att styrelsen ska kunna behandla dessa på 
nästa styrelsemöten som är planerat till 9/2. 
 
Monika rapporterade om den aktuella statusen för ekonomin inför årsmötet. Budgetförslag 
från Ungdomskommittén och Arrangemangskommittén har kommit in. Torgny förklarade 
Ungdomskommitténs budgetförslag. Det viktigaste skillnaden från föregående års budget är 
att i årets budget specas tydligare principer för vilka utgifter som ÖOF respektive ungdomarna 
ska stå för.  

§ 5 Årets ledare 2008 
Årets ledare utsågs. Thomas skriver motivering till årsmötet. 

§ 6 Övriga frågor, skrivelser och rapporter 
O-Ringen i framtiden: 
Thomas Kleist och Kjell Holmström utreder om det finns någon kommun i Östergötland som 
är intresserad av nästa O-Ringenarrangemang i Östergötland. För att gå vidare med denna 
utredning skulle vi behöva ta reda på om klubbarna är intresserade av att arrangera ett O-
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Ringen i framtiden. 2015 är det första året som är ledigt för O-Ringenarrangemang. Styrelsen 
genom Karin skickar ut en fråga till klubbarna. Ämnet tas även upp på årsmötet. 
 
Brev från Lotta Granholm: 
Lotta frågar i sitt brev om ÖOF skulle kunna köpa in en defribrillator för användning under 
orienteringsarrangemang. Styrelsen skickar frågan vidare till arrangemangskommittén och 
frågar om de ser ett behov av en defibrillator. 
 
Inventeringsbehov: 
Vi har fått enkätfrågor att besvara från SOFT angående inventeringsbehov inför 
regionindelning. Karin mailar ut enkäten från SOFT. Alla styrelsemedlemmar får i uppgift att 
inför nästa möte skicka svar till Karin. 
 
Valberedningen: 
Valberedningen rapporterade status för valberedningens arbete inför årsmötet. 

§ 7 Aktivitetsplan 
Se bilaga. 

§ 8 Nästa möte 
Nästa möte planeras till måndagen 9/2 

§ 9 Ordföranden avslutade mötet 
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