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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart 
Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist. 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Föredragningslistan godkändes. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll  
Protokoll 3 från 7 mars 2013 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. SOFT:s verksamhetsplan 2014–15 
SOFT:s remiss om verksamhetsplan för 2014–15 diskuterades. Styrelsen uppskattade att 
planen lämnats ut för diskussion, vilket gör det möjligt att acceptera och arbeta efter den 
färdiga planen i distrikt och klubbar. Även om huvuddragen är bra, så gav diskussionen 
ett antal synpunkter på såväl disposition som innehåll, vilka refereras i bilaga. Bilaga 2 
Beslutades att Thomas och Lennart sammanträffar med Kjell Holmström för att arbeta vidare 
med synpunkterna. Dessa presenteras sedan på ordförandekonferensen 17 april. 
 

§ 4. Ordförandekonferens 17 april, skogen mm 
Lokal LOK-gården och föreläsare Malin Sahlin, SNF, bokade. Skogsägare inom TGOK har 
anmält intresse för diskussionen. 

§ 5. Arkivfrågor 
Lennart informerade att arkivalier från Norrköpings föreningsarkiv flyttades över till 
Linköpings föreningsarkiv 2005. Han tog också upp frågan huruvida tävlingsrapporter och 
papperskopior på DM-resultat behöver sparas för all framtid. Uppfattningen var att 
tävlingsrapporter inte behöver långtidsarkiveras. Lennart undersöker om SOFT sparar DM-
resultat. 
Beslut: Fråga om ändring av arkiveringsregler i ”Administrativa riktlinjer” tas upp till nästa 
årsmöte. 

§ 6. Övriga frågor 
 a) SDF-anslag för 2013. 
Skall lämnas in till ÖOF senast 12 april. Lennart sammanställer uppgifter från arrangemangs- 
och ungdomskommittéerna. 
 b) Inbjudan till seminarium ”Idrott på barns villkor” 
Lennart vidarebefordrar till ungdomskommittén. 
 c) Datorhistorik 
Sven Holgerssons historik har lagts ut på hemsidan under ny flik ”Orienteringshistoria”. 
Lennart undersöker om det finns mer att publicera. 
 d) Arrangemangskommittén 
Björn rapporterade att inställda tävlingar kommer att innebära mindre intäkter för OF. 
Kolmården överväger att lägga in en medeldistans i augusti. 
 e) Ekonomisk rapport 
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B-O lämnade ekonomisk rapport, få transaktioner hittills. Godkändes och lades till 
handlingarna. 
 f) Aktivitetslista 
Kurs för kartritare kommer att arrangeras av SOFT. I övrigt små justeringar. 

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

 


