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Plats: Stora Enso Bioenergi, Linköping 

 

 

 
 
Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Krister Berger, Thomas Kleist, Lennart 
Sturesson. 
Övriga: Torgny Faxén, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang. 
 

§ 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 4 09-04-14 godkändes. 

§ 3. Arbetsformer i styrelsen 
Frågan bordlades till kommande möte. 

§ 4. Övriga frågor, skrivelser och rapporter 
O-Ringen 2015. Thomas och Kjell Holmström har skrivit brev och frågat om 
Norrköpings och Söderköpings intresse och begärt svar till slutet av juni.  
Besök i Valdemarsvik: Det finns fina orienteringsområden intill och i skärgården 
utanför, men vägkapaciteten kan bli ett problem. 
10-milamöte. Karin och Björn deltog. För 2010 i Finspång pågår kartritning, 
banläggning och bemanning. Samarbetet med 10-milaföreningen fungerar bra. För 2012 
vill 10-milaföreningen ha Kvarn som tävlingsplats, men arrangörsgruppen har ännu inte 
helt klart med Försvaret. 
Ungdom. Till USM/GSM-lägret i Kungsbacka 29-31 maj har ca 40 ungdomar anmält 
sig. God tillgång på ledare. Nästa aktivitet är Rikslägret efter midsommar. Kommittén 
har inbjudit till konfirmation med orienteringsprofil i vinter med avslutning i Finspång 
före midsommar 2010. Distriktsmatch arrangeras i Östergötland av Mjölby OK 2010. 
Inköp av nya vandringspriser förbereds. 
ÖIF och SISU:s årsmöten. Lennart och Krister rapporterade.   Bilaga 2 
Defillibrator. Lennart rapporterade om kontakt med förslagsställaren. Kostnad ca 
20 000 kr samt för utbildning. 
Beslut: Styrelsen är beredd att köpa in defillibrator. Linköpings OK tillfrågas om 

klubben vill åta sig handhavande och utlåning samt administration av 
utbildning. Utbildningen bekostas av intresserade arrangörsklubbar. Lennart 
fortsätter kontakterna. 

Styrelsekonferens Gotland. Den tänkta tidpunkten kolliderar med Softs 
ordförandekonferens och ungdomens eftersäsongsläger. Krister får i uppdrag att 
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förbereda konferens i samband med tävlingsresa till Bornholm 24-25 oktober. ÖOF 
betalar gemensamma måltider som ingår i researrangörens erbjudande. 
Arrangemang. Förslag från Arrangemangsgruppen att minska intäkterna från uthyrning 
av datorer så att de drygt täcker driftskostnaderna, ca 10 000 kr per år. 
Beslut: Avgiften för lån av datorer blir i fortsättningen 

– för tävlingar med <200 deltagare 0 kr 
– med 200–700 deltagare  (antal anmälda – 200)x2 kr  
– med >700 deltagare  1000 kr. 

Inkomna skrivelser. Lennart vittjar i fortsättningen förbundets postfack i Idrottens hus. 
Skogssport: förbundet har två abonnemang gratis, bekostar övriga ledamöters 
prenumeration. Östergötlands arkivförbund med faktura på föreningsavgift 800 kr. 
 
Ekonomisk rapport. Skriftliga resultat- och balansrapporter lades till handlingarna. Bilaga 3 
Intäkt från Idrottslyftet på 45 000 kr. Hälften av långsiktiga medel har satts in på 
fasträntekontor 6 mån med 3% ränta. Firmateckning pågår med hjälp av omformulerat 
protokoll. Tecknande av Affärspaket Bas pågår. 

§ 5. Aktivitetslista, nästa möte 
Ev byte av webbleverantör: Förstahandsalternativ efter KlubbenOnline är 
IdrottenOnline. Vi utvärderar den när den kommer i höst. Ingen kan åka på Softs 
utbildning 1 juni. 
Profilkläder. Annalena presenterade olika förslag, fortsätter med att ta fram priser på ca 
25 pikétröjor och 10 överdragsjackor med ÖOF-logo. 
Extern hårddisk. Karin öppnar utrymme på sin domän för gemensamt utrymme för 
styrelsen. 
Nya aktiviteter: Bornholmsresa.     Bilaga 4 
Nästa möte. 24 augusti. Krister fika 

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


