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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomqvist, Lena 
Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson. 
Övriga: Torgny Faxén (Ungdom).  
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordföranden Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Utsänd föredragningslista 
godkändes. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll och aktivitetslista 
Protokoll 6 från styrelse 2011-06-13 godkändes. Aktivitetslistan kompletterades. Bilaga 2 

§ 3. Fortsättning förändringsarbete 
Detaljplanering av Framtidsforum 20 okt 2011 gjordes, se bilaga ”Planering 
Framtidsforum”. Representanter för Blekinge OF och SISU Östergötland inbjuds. Bilaga 3 
Inbjudan enligt Lennarts förslag godkändes. Bilaga 4 
 
Beslut: 
Styrelsen kallar till framtidsforum torsdag 20 oktober kl 18-21. Lennart gör förslag 
till inbjudan utifrån diskussionen och Mariannes förslag (bilaga), samt förhands-
informerar i kalendern och som webbnyhet. Bilaga 5 

§ 4. O-Ringen 2016 
Arrangörer för O-Ringen har utsetts för 2014 och 2015, men O-Ringens styrelse 
beslutade under årets O-Ringen att inte utse arrangör för 2016 trots att bara ÖOF har 
ansökt. Thomas informerade om att ett nytt styrelsemöte i september eventuellt kan 
fatta beslut. 
ÖOF arbetar vidare som om vi ska arrangera 2016. 
Thomas meddelade att han för ÖOF:s räkning hade uppvaktat segrarna i 
distriktsstafetten med ett presentkort i idrottsbutik på vardera 500 kr. Styrelsen 
godkände uppvaktningen och den erlagda summan. 

§ 5. Skrivelser, rapporter 

a) Ungdom 
Verksamheten pågår enligt planer. Antalet anmälningasr till USM understiger antalet 
platser för distriktet. 
Konfirmationsundervisningen 2012 planeras med konfirmation 18 augusti. Många 
ungdomar är intresserade att ställa upp som ledare.  
Ansökan Idrottslyftet: inget har hörts om beviljat bidrag. Thomas undersöker. 
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b) Ekonomi 
Bengt-Ove presenterade resultatrapport och huvuddagbok. Ekonomin avviker inte 
från gällande budget. Ledamöterna ombeds kontrollera sina poster. 

c) Arrangemang 
Rättigheten för distriktet att lägga in tävlingar i Eventor fördröjd på grund av 
utvecklingsstopp, men det fungerar bra via Niklas Wrane. 
Kommittén har diskuterat datoruthyrning, inga intressenter har hört av sig. Se Övriga 
frågor. 

§ 4. Övriga frågor 

a) Datorutrustning 
Ingen person eller klubb har visat intresse av att hantera distriktets datorutrustning. 
Arrangemangskommittén föreslår att ÖOF slutar med uthyrning och avvecklar datorerna. 
Sträcktidsskrivarna behålls tillsammans med SI-utrustningen. Ellert Thunholm tillfrågas 
om han vill fortsätta handha denna utrustning. 
Beslut: Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att sluta med uthyrning av datorer efter 
höstsäsongens slut. Beslutar därefter om vad som skall ske med kvarvarande utrustning. 

b) Styrelsekonferens Gotland 
Styrelsen fann att tidpunkten 22-23 okt efter Framtidsforum var lämplig. Uppdrag till 
Thomas att boka rum och resa. 

c) Ombergskartan 
Bengt-Ove har fått in pengar från försäljning av kartan och undrade om hur framtiden för 
kartan och området ser ut. Thomas undersöker hur framtiden är för Naturum på Omberg. 
Samtidigt diskuterades hur vi kan nå ut med dessa och andra kartor till allmänheten. Ett 
initiativ från SOFT är välkommet. 

§ . Nästa möte 
Nästa möte måndag 3 oktober kl. 18 (Thomas fika). 

§ . Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 
 


