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Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Bengt-Ove Blomkvist, Thomas Kleist, 
Lennart Sturesson. 
Övriga: Torgny Faxén, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang. 
 

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

§ 2. Föregående protokoll 
Utsänd föredragningslista godkändes Bilaga 1 
Protokoll från styrelsemöte nr 1, 2011-02–10 godkändes. 

§ 3. Årsmötet 
a) Komplettering av handlingar 
– Verksamhetsberättelse justerades med Slutord och några små ändringar.  Bilaga 2 
– Balansräkning och resultaträkning fastställdes Bilaga 3 
– Ingen motion har inkommit. 
– Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 fastställdes Bilaga 3 
– Budgetförslag skickas ut av Bengt-Ove via e-post Bilaga 4 
– Medlemsavgift föreslås till 0 kr. 
– Handlingar med ovanstående kompletteringar sänds ut senast 20 februari. 
b) Praktiska detaljer 
– Karin har beställt 100 medaljer för SM-insatser av HBERGS Idrottspriser för 
innevarande och kommande års behov. 
– Karin har förhinder vid årsmötet, Thomas leder. 
– Mia Lindberg medverkar på årsmötet. 
– Valberedningen meddelar att Eva-Lena Frick accepterat att vara mötesordförande. Ännu 
ingen ordförandekandidat. 

§ 4. Utseende av kommittéledamöter 2011 
Till ledamöter i Arrangemangskommittén utsågs Björn Karlsson (sammankallande), 
Thomas Persson, Eva-Britt Hultquist, Sören Nilsson Påledal, Lennart Gustafsson (mark 
och vilt), Ellert Thunholm (data), Kent-Åke Olsson (kartansvarig). 
Till ledamöter i Ungdomskommittén utsågs Torgny Faxén (sammankallande), Anneli 
Berggren, Lena Malmström, Sara Forsberg, Lars Andersson. 
Till rankingansvarig utsågs Christian Enberg. 
Till webbredaktör utsågs Per Magnusson. 
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§ 5. Erbjudande om sjukvårdsberedskap 
Erbjudande om att stå för sjukvårdsberedskap motsvarande det vi fått från 
Civilförsvarsförbundet hade kommit in från Arne Ring. 
Beslutades avböja erbjudandet. 

§ 6. Sven Holgerssons datahistorik 
Sven har skrivit en datahistorik och samlat dokument i en pärm. 
Beslutades ge plats för den på webbsidan och att förvara pärmen i arkiv i Idrottens hus. 

§ 7. SOFT-enkät om ÖOF:s verksamhet 
Lennart besvarar med hjälp av bidrag från ordf, arrangemang och ungdom. 

§ 8. Rapporter, skrivelser 
a) Wennerqvists stiftelse 
Skrivelse om ekonomi och verksamhet från Staffan Runtegen, läggs till handlingarna. 
b) Arrangemang, Björn 
SOFT har lovat IOF att inga andra tävlingar ska arrangeras i hela Sverige samtidigt som 
EM i Dalarna 17–20maj 2012. Styrelsen fann att det finns anledning att protestera. 
Nya regler om jury på alla nationella tävlingar: 
Styrelsen beslöt att uppdra åt Björn Karlsson att begära dispens hos SOFT för alla 
tävlingar i distriktet under 2011. 
c) Lennart meddelade att han gjort en grov genomgång av arkivet i Idrottens hus 
i Linköping och redogjorde för olika fynd. Ska fortsätta att gallra och överlämna en del till 
Föreningsarkivet i Linköping. 

§ 9. Övriga frågor 
Inga ärenden. 

§ 10. Nästa möte, aktivitetslista 
Konstituerande möte hålls i anslutning till årsmötet 10 mars. Nästa ordinarie styrelsemöte 
4 april på Bengt-Oves arbetsplats. 
Aktivitetslista 110124 justerades, den nya bifogas. Bilaga 5 

§ 11. Avslutning 
Karin tackade för visat intresse på detta och alla tidigare möten och förklarade sitt 
sista möte som ordförande avslutat. Thomas tackade för väl genomfört arbete och bra 
styrelsemöten. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Karin Östlin 
Sekreterare Ordförande 


