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Ordförande Karin Östlin hälsade alla välkomna och inledde med prisutdelningar innan 
mötets öppnande. 
 

§ 1.  Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
Upprop och granskning av fullmakter genomfördes. Röstlängden fastställdes till 23 
röstberättigade ombud. Därutöver deltog 18 personer från föreningar, styrelse, 
valberedning, mm. Bilaga 1. 

§ 3.  Fastställande av föredragningslista 
Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Eva-Lena Frick och till sekreterare Lennart Sturesson. 

§ 6.  Val av protokolljusterare  
Till protokolljusterare valdes Eva Norwald och Hans Ripskog. 

§ 7. Val av rösträknare 
Till rösträknare utsågs Eva Norwald och Hans Ripskog. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. 

§ 9. Styrelsens årsredovisning 
Årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning godkändes. 

§ 10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs. 

§ 11. Ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning 
Med revisorernas tillstyrkan beviljade årsmötet den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009. 

§ 12. Behandling av förslag från styrelsen eller revisorerna.  

 a) Förslag att ansöka om O-Ringen 2015. 
Thomas Kleist föredrog styrelsens förslag att utreda O-Ringen 2015 vidare och att 
styrelsen skulle ges i uppdrag att ansöka hos O-ringen om arrangemanget. IFK Linköping 
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föreslog i stället att ansökan skulle göras efter att klubbarna fått ta ställning till det färdiga 
förslaget. 
Årsmötet beslöt  

att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta utredningen om ett O-Ringen med 
skärgårdsinriktning och Valdemarsvik som huvudort samt att återkomma med 
ett fördjupat förslag till ansökan om O-Ringen för 2015 till en 
ordförandekonferens för beslut. 

 b) Förslag om lika åldersklasser för damer och herrar vid DM 
Efter förslag från Inger Johansson, NAIS, beslöt årsmötet i enlighet med styrelsens förslag  

att vid DM-tävlingar ska herrar och damer erbjudas samma åldersklasser. 

 c) Förslag till ändrad struktur och nya styrdokument för ÖOF:  
Karin Östlin föredrog styrelsens förslag till ny struktur för de tidigare dokumenten 
”Verksamhetsmål och verksamhetsplan 2009”, Ansvarsområden 2009” och ”Adminstrativa 
och ekonomiska riktlinjer 2009”. Verksamhetsplan behandlas under punkt 14. 
Årsmötet fastställde sålunda styrelsens förslag till  

– ”Verksamhetsmål och ansvarsområden” och 
– ”Administrativa och ekonomiska riktlinjer”. 

§13. Behandling av motioner  

a) Motion 1 ang. anmälan av lagsammansättning vid stafett-DM (Boxholms 
OK) och Motion 2, alternativt förslag ang. lagsammansättning (Linköpings 
OK). 

Boxholms OK och Linköpings OK har föreslagit olika metoder för att komma tillrätta med 
att klubbar lämnar in mycket sena ändringar i lagsammansättning av DM-stafettlag. På 
förslag av Thomas Stenström ströks sista stycket i styrelsens förslag med anledning av de 
två motionerna.  
Årsmötet fastställde följande regel för namnändringar vid DM-stafetter: 

Arrangören kan kräva att laguppställningar med namn på löpare och nummer 
på löparbricka ska anmälas vid tidpunkt som arrangören bestämmer, dock 
tidigast tre dagar före tävling. Lag som inte har anmält laguppställning vid 
denna tidpunkt kan tilldelas hyrpinnar och avgift för detta tas då ut. Ändring 
av namn på löpare är tillåtet fram till en timme före första start utan avgift. 
Ändring av löparbricka ska tillåtas om ingen annan möjlighet finns. 
Arrangören har då rätt att för varje bytt löparbricka ta ut en avgift 
motsvarande en hyrbricka. 
Ändringar som sker från en timma före första start och fram till start i klassen 
debiteras med 50 kr per ändrat namn 

b) Motion 3 ang. kostnader i samband med ungdomars deltagande vid 
mästerskap (Linköpings OK) 

Linköpings OK föreslår att ÖOF ska svara för alla kostnader i samband med mästerskap 
för ungdomar där dessa blir uttagna att representera Östergötland. De mästerskap som 
avses är i första hand GM och USM. 
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen. 

§ 14. Fastställande av Verksamhetsplan och budgetkommentarer för 2010. 
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till ”Verksamhetsplan och budgetkommentarer 
2010” med en ändring i tävlingsprogrammet (OK Motala och Motala AIF i april). Bilaga 2 
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§ 15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande 
av inkomst- och utgiftsstat för 2010. 

Årsmötet beslutade att ingen årsavgift ska utgå till ÖOF. 
Årsmötets fastställde av styrelsen förslagen budget för 2010. 

§ 16. Val av styrelseordförande 
Till ordförande i Östergötlands OF, tillika ordförande i ÖOF:s styrelse, fram till nästa 
årsmöte valdes Karin Östlin. 

§17. Val av styrelseledamöter 
Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Lennart Sturesson och nyvaldes Lena Fröberg.  
Bengt-Ove Blomkvist nyvaldes på ett år efter Krister Berger som avgått. 

§ 18. Val av revisorer 
Till revisor för 2010 nyvaldes Monika Lundqvist. 
Till revisorssuppleant nyvaldes Leif-Åke Karlsson. 

§19.  Val av ombud till ÖIF årsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. 

§ 20. Val av ombud till SOFT:s förbundsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. 
Meddelades att styrelsen till årets förbundsmöte 20–21 mars har utsett Karin Östlin, Anneli 
Berggren, Björn Karlsson och Lennart Sturesson samt till ungdomsobservatör Sara 
Forsberg. 

§ 21. Val av valberedning 
Håkan Åberg och Jonna Engblom avgår ur valberedningen.  
Till sammankallande i valberedningen valdes Marianne Nyman. 
Marianne Nyman vädjade till klubbar i västra resp östra delarna av distriktet att 
sinsemellan enas om valberedare. Efter diskussioner enades församlingen om att Maria 
Nordwall, Krokek, respektive Håkan Åberg, Tjällmo-Godegård, ansvarar för att ”Öst” och 
”Väst” senast 31 mars meddelar var sitt namn på valberedare till Marianne Nyman. 

§ 22.  Avslutning 
Eva-Lena Frick tackade för förtroendet att ha fått leda årsmötesförhandlingarna och 
överlämnade ordförandeklubban till ÖOF:s omvalda ordförande Karin Östlin, som tackade 
för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet    
 
 
Lennart Sturesson   Eva-Lena Frick 
Sekreterare  Mötesordförande 
 
 
 
Eva Norwald  Hans Ripskog 
Protokolljusterare  Protokolljusterare 


