
Östergötlands Orienteringsförbund

Styrelseprotokoll nr 6 

13 augusti 2014 
Plats: Bockarp, hos Thomas och Katarina Kleist

Närvarande:
Thomas Kleist,  Bengt-Ove Blomkvist, Lennart Sturesson, Björn Karlsson, Lena Fröberg
adjungerad: Kjell Holmqvist

1.    Mötets öppnande, dagordning

Ordförande Thomas Kleist öpnade mötet och dagordningen fastställdes.

2. Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

3. Skrivelser, rapporter

Idrottslyftet Det är nu möjligt för distrikt att söka Idrottslyftet för en utveckling av distriktets 

verksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år.

Linköpings OK 80 år Thomas Kleist representerade ÖOF vid den sammankomst som LOK hade 

den 10 augusti för att fira att klubben är 80 år.

Götalandsmästerskapen Björn Karlsson kommer att vara en av ledarna då Östergötlands 

ungdomar åker till GM i Bengtsfors och Ed. Från och med i år är tävlingen under tre dagar (sprint, 

lång och stafett). Detta medför ökade kostnader och kan också innebära att det kommer att vara 

svårare att hitta ledare.

Ekonomi Läget är gott, mycket beroende på tävlingsavgifterna under våren. 

4. O-ringen 

Styrelsen diskuterade kring O-ringen i Östergötland. I maj och i samband med O-Ringen  i Skåne i 

juli har diskuterats ett O-Ringen med Kolmårdenanknytning tillsammans med klubar från 

Södermanland. Östergötlands Orienteringsförbund har nu fått en förfrågan från O-Ringen AB om 

det skulle vara möjligt att arrangera O-Ringen i Valdemarsvik 2016 enligt det tänkta konceptet.  

Detta skulle ske om ett krisläge uppstår och Sälen inte kommer att arrangera som planerat. Styrelsen 

tror att det kan vara möjligt att arrangera O-Ringen i Valdemarsvik 2016. Besked angående O-

Ringen i Sälen förväntas i början av september.

Beslut: Styrelsen beslöt att hålla en dörr öppen för O-Ringen i Valdemarsvik, men behöver förnya 



diskussionen med klubbarna och med Valdemarsviks kommun. Styrelsen kallar klubbarna till möte 

den 17 september kl. 19.00 i Tjalvegården. 

Lena gör en inbjudan och skickar ut bildspelet som Henrik Boström visade den 12 maj.

5. Övriga frågor

Efteranmälningsavgift för ungdomar Ungdomskommittén och styrelsen har diskuterat att 

Östergötland inte tar ut efteranmälningsavgift för ungdomar. Många ungdomar är sena med sina 

anmälningar och hanterandet av avgifterna innebär merarbete för arrangerande föreningar. När 

anmälningstiden för alla tävlingar är en vecka menar vi att man också kan ta ut 

efteranmälningsavgift även för ungdom.

Beslut: Björn Karlsson skriver i PM för nästa år att efteranmälningsavgift gäller även för ungdom. 

Efteranmälningsavgift gäller också för vakansplatser på tävlingsdagen.

Sisu inbjuder till Träningsläger för styrelsen den 21-22 november på Vesterby konferens.

Innan Träningslägret ska en skattning av styrelsen göras. Styrelsen gör detta i samband med resan 

till Gotland i oktober.

Beslut: Lena anmäler fem platser för ÖOF-styrelsen.

6. Nästa möte, aktivitetslista

Nästa styrelsemöte är den 17 september kl 18.00 i Tjalvegården.

Deltagarna tackade för förtäringen och ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Lena Fröberg Thomas Kleist

Sekreterare Ordförande


