
Östergötlands Orienteringsförbund 
Styrelseprotokoll nr 4
2 april 2014
Plats: Usify, Linköping

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

§ 1. Mötets öppnande

Omvalde ordföranden Thomas Kleist förklarade mötet öppnat.

§ 2. Rapport från förbundsmötet

Lennart Sturesson och Thomas Kleist informerade från SOFTs förbundsmöte. En del har vi redan 
tagit del av vid banläggarkurs, på hemsidan och i Skogssport.

Östergötlands motion om att redaktören för Skogssport också ska vara ansvarig utgivare gick 
igenom efter votering och lottdragning.

Ett extra förbundsmöte kommer att hållas på ordförandekonferensen i november då valberedning 
kommer att väljas.

SOFT:s verksamhetsplan fastställdes vid mötet. Kan vara en fråga för styrelsen hur den ska 
implementeras i klubbarna.

Vid förbundsmötet följdes stadgarna vid val av styrelseledamöter och vi diskuterade om stadgarna i 
den här frågan borde ses över. Vi återkommer till frågan, ev skrivs en motion till nästa 
förbundsmöte kring val av styrelseledamöter.

§ 3. Planering för 2014

Datum för styrelsemöten 2014: måndag 5 maj, måndag 16 juni, onsdag 13 augusti, 
onsdag 17 september, fredag-söndag 17-19 oktober,  onsdag 26 november

Ordförandekonferenser: måndag 12 maj och onsdag 19 november
Henrik Boström bjuds in till ordförandekonferensen för att informera om O-ringen 12 
maj. Thomas tar kontakt med Henrik Boström från O-ringenorgansationen.  Lena bokar 
Tjalvegården. 
Vid ordförandekonferensen i maj tar vi också upp  information om motionsarrangemang. 
Vi tar också upp en ev sommartävling i Valdemarsvik 2016.

§ 4. Skrivelser, rapporter, aktivitetlista

SDF-ansökan ska vara inne 14 april. Påminnelse har kommit i dag. Ungdomskommittén har 
sammanställt sina aktiviteter. Lennart sammanställer för ordförandekonferenserna. Björn 
kompletterar med de möten som arrangemangskommittén ordnat och skickar in.

Ungdomsledarsamling i Åby i samband med försäsongslägret. Protokoll finns på hemsidan.

http://www.orientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/LenaLarssonomvaldsomordforande/


LOK har tagit kontakt med Björkfors, Hammarkind och Skogspojkarna kring att ordna en 
flerdagarstävling i Valdemarsvik sommaren 2016.
Tas upp vid ordförandekonferensen.

§ 5. Övriga frågor

a) Årsmöte

ÖIF årsmöte och SISUs  årsmöte 10 april 2014 i Klockaretorpet, Norrköping. Thomas Kleist och 
Lena Fröberg representerar ÖOF.

b) Kartskala vid NAIS tävling Bilaga 2
Skrivelse från NAIS angående kartskala vid tävlingen 6 juni. Önskar dispens kring kartskala.
Beslut: Vi beslutar att inte medge dispens utan att  klubben ska följa  SOFTs anvisningar.

c) Ekonomirapport Bilaga 3
Kassören presenterade resultat- och balansrapport samt huvudbok. Hittills har det varit få 
transaktioner.

d) ÖOF-web och arkivering. 
Diskussion kring behov av arkivering och olika förslag på hur arkivering kan göras. 
Beslut: Eftersom det finns utrymme ska allt material finnas kvar på servern. Vi fattar beslut om 
arkivering vid behov.

§ 6. Nästa möte

Ordförande förklarade mötet avslutat och välkomnade till nästa möte måndag 5 maj på Usify.

Vid protokollet Justeras

Lena Fröberg Thomas Kleist
Sekreterare Ordförande


