
Styrelseprotokoll nr 7/2009  
5 oktober 2009 
 
Plats: Stora Enso Bioenergi, Linköping 

 

 

 
 
Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Krister Berger, Thomas Kleist, Anna-
Lena Olsson (t.o.m. §11), Lennart Sturesson. 
Övriga: Anneli Berggren, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang, Jonna Engblom och 
Håkan Åberg, Valberedning. 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordning, föregående protokoll 
Utsänd föredragningslista godkändes Bilaga 1 
Protokoll från styrelsemöte nr 6 2009-08-24 godkändes. 

§ 3. O-ringen 2015 
Söderköpings kommun har anmält intresse att vara värdkommun tillsammans med 
Norrköping och Valdemarsvik. Thomas och Kjell har haft positiva samtal med Norrköping 
och Söderköping. Bilaga 2 
Beslut: Thomas och Kjell gör sammanställning över svaren och skickar ut till klubbarna 
under oktober månad inför ordförandekonferensen. 

§4. Motioner till Softs förbundsmöte 2010 
Här diskuterades remiss från Soft angående nytt klassindelningssystem. Ett förslag från 
Markus Henriksson, LOK, har diskuterats i arrangemangsgruppen.  
Beslut: Uppdrag till Björn Karlsson att lämna remissvar till Soft byggt på synpunkter 
från LOK samt styrelsens diskussion. 
Förelåg inget förslag om egna motioner från ÖOF. 

§5. Profilkläder 
Kläderna är levererade till ett pris av ca 13 000 kr. 

§6. Ordförandeträff 
Följande frågor bör diskuteras på ordförandeträffen: 
O-ringen 2015 (huvudfråga) 
Juniorverksamheten. 
Softs förbundsmöte 2010: motioner, ledamot valberedning. 
Offensiv orientering. 
Kartskala 1:10000 för HD35. 
Information från Softs ordförandekonferens. 
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Emitutrustning till Lettland. 

§7. Granndistriktsträff 
Björn Karlsson deltar i granndistriktsträff i samband med 25-manna 10 oktober. 

§8. Bornholmsresan 
Deltagarna tar med och läser Verksamhetsberättelse 2008, Verksamhetsmål, 
Administrativa riktlinjer. Redovisning av USM- DM- m fl resultat diskuteras. 

§9. Försäljning av Emitutrustning till Lettland 
Beslut: En sats Emitkontroller och hälften (400) av ÖOF:s Emitbrickor skänks till Kapa 
3, Lettland. Klubbarna informeras om möjlighet till samleverans. 

§10. Allergistämma med orienteringstema 
I Linköping hålls hösten 2010 allergistämma med ca 700 deltagare med tema 
orientering. Östgötaorienteringen har erbjudits tillfälle att medverka och visa upp 
orientering. 
Beslut: Förfrågan skickas vidare till Linköpingsklubbarna. 

§11. Juniorverksamheten 
Carina Kalered, Skogspojkarnas OK, har avsagt sig det informella uppdraget som ledare 
av juniorverksamheten i distriktet. Det har innefattat bl a att ordna resor och juniorläger. 
Styrelsen anser att verksamheten bör bli permanent och börjar söka efter intresserade 
personer. Frågan tas upp på ordförandekonferensen. 

12. Rapporter 
a) Ekonomi. Krister med resultatrapport, balansrapport och budgetuppföljning 
presenterades och kommenterades. Konstaterades att rubriker för tävlingsavgifter bör 
korrespondera mellan resultatrapport och budget. Bilaga 3 a,b,c 
b) Defibrillator. LOK har accepterat att ta hand om defibrillatorutrustning. 
Beslut: Lennart får i uppdrag att ta in prisuppgifter på olika märken i samråd med LOK. 
c) Soft förbundsmöte mm. Förbundsmöte i Sollentuna 20-21 mars 2010, 
ordförandekonferens i Hallstavik 7-8 nov där Karin deltar. Softs valberedning vill ha 
förslag senast 31 dec. Styrelseordföranden och två ledamöter avgår, Johan Lilliecreutz, 
IFK Linköping, avgår ur valberedningen. Diskuterades eventuella östgötanamn till den 
posten. 
Karin ingår i Softs profil- och värdetävlingsgrupp. 
d) Arrangemang: Skogspojkarnas OK, Krokeks OK och Åby SOK har sökt elitserie 
och Juniorcup påsken 2011. Boxholms OK och Mjölby OK har sökt elitserie och 
juniorcup på Omberg 2012. Tävlingsledarutbildning 7 nov. 
e) Valberedningen redogjorde för kända avsägelser 2010. Anna-Lena avgår som 
styrelseledamot, Sören Larson avgår som revisor och Ewald Ericsson som 
revisorssuppleant. Håkan Gustafsson lämnar arrangemangsgruppen och Jonna Engblom 
valberedningen. 
f) Ungdom. Eftersäsongläger 21-22 nov arrangeras av Denseln och Stjärnorp. 

§ 13. Skrivelser 
a) Soft och SISU vill presentera och få igång ”offensiv orientering” och därför träffa 3–6 

personer per förening under tre timmar. Tas upp på ordförandekonferens. 
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b) Naturpasset. Uppmärksammar att distriktet behöver någon kontaktperson för 
Naturpasset som länk mellan förbund och klubbar. Tas upp i Bornholm. 

c) Soft redovisar fördelning av LOK-stöd, idrottslyftet mm under 2008. 

§ 14. Övriga frågor 
Inget övrigt. 

§11. Aktivitetslista, nästa möte. 
Aktivitetslistan justerades. Bilaga 4 
Nästa möte. Bornholm 24 oktober, samt 7 december. Anna-Lena fika 

§ 10. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Karin Östlin 
Sekreterare Ordförande 


