
Östergötlands Orienteringsförbund 
Styrelseprotokoll nr 8/2014 
17 september 2014 
Plats: Tjalvegården, Norrköping

Närvarande: Bengt-Ove Blomqvist, Thomas Kleist,  Lena Fröberg, Lennart Sturesson, Björn 
Karlsson och Johan Eklöw (ungdomskommittén)

§ 1. Mötets öppnande, dagordning
Thomas Kleist öppnade mötet och hälsade särskilt Johan Eklöw välkommen. Johan är ny i 
ungdomskommittén. Dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från den 13 augusti godkändes och lades till handlingarna.

§ 3. Skrivelser, rapporter

Träff med barn- och ungdomstränare

ÖOF ordnade den 29 augusti en kväll för barn- och ungdomstränare. Mikael Westerberg och Peter 
Berggren från OK Kolmården berättade och gav exempel på övningar som de gjort. 15 ledare från 
distriktets klubbar deltog. 

Utmärkelser 
Rune Fritz tackar särskilt för standaret som delades ut i samband med LOKs jubileum i augusti.
OK 64 Torpa firar jubileum den 20 september. Klubben har ansökt om utmärkelser, vilka styrelsen 
beviljade. Lennart Sturesson representerar ÖOF vid jubileet.

Ekonomi
Bengt-Olov redogjorde för ekonomin. Sedan förra mötet har förbundet haft kostnader för riksläger, 
GM och Distriktsmatch. 
Under året har inkommit tävlingsavgifterpå 200 000, jämfört med hela förra året då 
tävlingsavgifterna var 130 000.

§ 4. O-Ringen

Thomas gav en kort information om läget. Kontraktet kring med klubbarna som ska arrangera O-
Ringen i Sälen 2016 är uppsagt ensidigt från Svenska Orienteringsförbundet och O-Ringen AB har 
lämnat ett förslag till avtal. Dalaklubbarna har möte i kväll och fattar beslut. 

§ 5. Träningsläger för styrelsen
Inför Träningslägret har styrelsen fått en länk till en enkät som ska besvaras senast 1 oktober. För att 
få en tydligare bild av verksamheten kan länken skickas till fler personer med koppling till ÖOF. 
Den skattning som man får fram genom enkäten ska diskuteras med styrelsen innan träningslägret. 
Vid träningsläger för styrelsen ska minst fem personer från styrelsen delta. Thomas meddelar att 
han inte kommer att vara med och styrelsen kommer då att representeras av fyra personer.
Beslut: Lena skickar länken till enkäten till valberedare, ungdomskommittén, junioransvariga.  
Jonas Pihl bjuds in till styrelsemötet den 19 november för att diskutera skattningen. Representant 
från Ungdomskommittén inbjuds att vara med.



§ 6. Idrottslyftet 

Ungdomskommittén söker medel inom Idrottslyftet.  Båda ansökningarna har fokus på utveckling 
av satsningen på Unga Ledare inom distriktet.
Beslut: Thomas ansvarar för att ansökningarna skickas in till Lars Greilert på SOFT.

§ 7. Övriga frågor

Diskuterades att flytta ordförandekonferensen.
Beslut: Styrelsen beslöt att flytta konferensen till onsdag 26 november. Lennart bokar LOK-gården. 
Thomas meddelar att resan till Gotland är bokad.

§ 8 Avslutning av mötet

Ordförande avslutade styrelsemötet. Därefter vidtog möte för att diskutera O-Ringen med 
representanter för klubbarna i Östergötland. 

Vid protokollet Justeras

Lena Fröberg Thomas Kleist


