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Protokoll fiirt vid Ostergiitlands orienteringsfiirbunds 61 :e irsmiite
torsdagen den 12 mars pi Ryttargirdskyrkan, Linkiiping.

Ordftranden Karin Ostlin hiilsade alla viilkomna och inledde med prisutdelningar innan
mtitets oppnande.

Oppnande g1
Ordfriranden Karin Ostlin halsade viilkommen och forklarade
6rsmritet tippnat.

Upprop och full- $2
maktsgranskning Upprop och granskning av fullmakter genomfordes. Rristliingden

faststiilldes till 19 niirvarande ombud, enligt bilaga 1.

Faststiillande av $3
ftiredragningslista Denfrireslagnadagordningenfaststiilldes.

Utlysande $4
Kallelse till Arsmtitet ansflss vara beh<iriet utlvst.

Val av ordliirande och S5
sekreterare fiir miitet Till ordfcirande frir motet valdes Rune Fritz och till

sekreterare Monika Lundqvist.

Yal av tvfr $6
justeringsmfln Att jiimte ordforanden justera protokollet valdes Sara Forsberg och

Tryggve Johansson.

Val av riistriiknare $7
Till rdstriiknare utsAgs Sara Forsberg och Tryggve Johansson.

Yerksamhetsberiittelse $8
Verksamhetsbertittelsen eodk6ndes.

Ftirvaltningsberiittelse $9
F<irvaltningsbertittelsen godktindes.

Revisionsberiittelse $10
Revisionsberiittelsen ftiredross.

Ansvarsfrihet $11
Med revisorernas tillstyrkan beviljade f,rsmotet den avgf;ende
styrelsen ansvarsfrihet for den tid revisionen omfattar.

Faststiillande av $12
verksamhetsplan Verksamhetsm&lochverksamhetsplanftr200ggcdkiindes.



Arsavgift till OF
och budget{iirslag

Yal av styrelse-
ordfiirande

Val av Styrelse-
ledamiiter

Val av revisorer

Val av ombud till
DF-mdte

Val av valberedning

Avslutning

Vidprotokollet
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lvfonika L*ndqvist
&ltitessekreterare

$13
Ingen &rsavgift till OF inftir 2009. Budgeten foredrogs och
godkiindes enliE styrelsens frirslag.

$14
Till ordfcirande i Ostergrltlands OF, tillika ordforande i OOF:s
styrelse, for en tid av 1 frr omvaldes Karin Ostlin.

$1s
Till ledamriter for en tid av 2 Ftr omvaldes Thomas Kleist och
nyvaldes Krister Berger. Lennart Sturesson nyvaldes pfl ett 6r pga
att Sofie Aberg flftat frin distriktet.

$16
Till revisor for 2009 omvaldes Stiren Larsson och till
revisorssuppleant omvaldes Evald Ericsson.

$17
Arsmtitet beslutade delegera frflgan till styrelsen.

$18
Till valberedning omvaldes Hikan Aberg (sammankallande),
Jonna Engblom och Marianne Nyman.

$1e
Rune Fritz tackade f<ir fortroendet att ha fbtt leda
Srsm<itesftirhandlingarna och dverlamnade ordftirandeklubban till
OOF:s ordf,cirande Karin Ostlin.
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Justeringsman


