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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart 
Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist, Sara Forsberg (adjungerad ungdomskommittén). 
 

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

§ 2. Föregående protokoll  
Protokoll 5 från 29 april 2013 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. ÖOF:s arkiv 
Lennart redogjorde för sitt besök i Linköpings föreningsarkiv, där ÖOF:s arkiv upptar tre 
hyllmeter. Det är välordnat och uppdaterat fram till ca 1995. Därefter gjorde styrelsen 
studiebesök i arkivskåpen i Idrottens hus och gav sekreteraren råd om vad som kan 
slängas resp. sparas. Följande konstaterades: 
Äldre material från arrangemangs-och ungdomskommittéerna bör läggas in i 
Föreningsarkivet; ansökningar om förtjänsttecken kan slängas efter tio år; äldre 
kortregister över förtjänsttecken sparas; äldre Skogssport och Skärmen sparas; kartor 
Boxholms tredagars 1981 sparas inte; pärm bankontroll sparas inte. 
Beslut: Ändringar i arkivordningen skall införas i Administrativa riktlinjer. 

§ 4. Friluftsområden av riksintresse 
Remiss från länsstyrelsen diskuterades. Alla klubbar uppmanas att besvara remissen och även 
komma med förslag till nya områden som bör omfattas av riksintresse. ÖOF styrelse kommer 
också att lämna ett svar som behandlas på nästa styrelsemöte.  
Konstaterades vidare att ÖOF och klubbar bör yttra sig så snart det kommer något nytt förslag 
om reservat så att där inte införs förbud för orientering. 

§ 5. Rapporter, skrivelser, aktivitetslista 

 a) SOFT konferens för distriktskanslister m fl.   
Thomas och Lennart rapporterade att det varit nyttig information om bl a Softs nya grafiska 
profil, distriktens svar om verksamhetsplanen och idrottslyftet och stöd till distrikten. Den 
grafiska profilen ska gälla även distriktens hemsidor (och helst inom Idrottonline). Distrikt 
kan i princip inte få idrottslyft. Andra distrikt får bra stöd från SISU. Bilaga 2 
Styrelsen beslöt att bjuda in SISU till ett styrelsemöte. 

 b) SDF-anslag 
ÖIF ger bidrag på 21 835 kr för 2013. 

 c) Ekonomi 
Utsänd rapport, som visar att intäkterna fortfarande ligger under budget, godkändes. 
   Bilaga 3 
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 d) Ungdomskommittén 
USM-läger inställt, i övrigt enligt planer.  
Konfirmationsläger planeras för 2014, återkommer med budgetäskande på ca 15 000 kr. 
Kommittéledamot från västra delen av distriktet saknas fortfarande. 

 e) Arrangemangskommittén 
Ny lista över SI-utrustning finns nu på hemsidan. 
Sprintcupens poängställning är inlagd i Eventor. Ingen har anmält intresse att arrangera 2014. 

 f) Aktivitetslista 
Östgöta–Tjust femdagars 2016 läggs in. I övrigt justeras enligt diskussion. Bilaga 4 

 g) Mötesplanering 
Styrelsekonferens i Visby 19-20/10, Thomas bokar. Ordförandekonferens onsdag 20/11, 
Styrelsemöten därutöver måndag 26/8, onsdag 25/9, onsdag 11 december. 

§ 8. Övriga frågor 
Inget att tillägga. 

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


