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1. Mötets öppnande, dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. 

3. Motioner till förbundsmötet 

Finspångs SOK har skrivit en motion kring kartskalor. Man vill att om arrangören finner det lämpligt ska 

kartor i skala 7500 erbjudas tävlande i HD 50 och HD55. 

ÖOF tillstyrker motionen. 

Beslut: Mikael får i uppdrag att informera SOFT om att ÖOF tillstyrker motionen. 

Björn informerade från tävlingskonferensen om inlämnade motioner. 

4. Rapport från tävlings- och ordförandekonferens 

Björn deltog i helgen i tävlingskonferensen i Göteborg.  

• Björn informerar om en kommande kartritningskurs i Rudalen, Göteborg 15-16 januari. Kursen 

vänder sig till alla intresserade som ritar i klubben. Info kommer på SOFTs hemsida. 

Beslut: Lena skriver en blänkare på hemsidan. 

• Man kommer att införa kvalitetskontroll på kartor. Information kommer på SOFTs hemsida. 

• Certifiering av kartritare är på gång. 

• Utvärdering av tävlingar i Östergötland – de enkäter vi som tävlande har möjlighet att fylla i. 

Sammanställning av årets enkätsvar visar att är att banor och terräng samt resultatredovisning på 

arenan upplevts som sämre än tidigare år. Resultatredovisning på nätet har upplevts som bättre. 

• Utbildningsmaterial är på gång kring olika funktioner vid en orienteringstävling. 

 

Mikael deltog i ordförandekonferensen. Konferensen innehöll en del information och diskussioner och också 

några föreläsningar. 

• Man hade diskuterat vikten av ta hänsyn till datumstopp och allemansrätt. Dokumentation 

allemansrätt finns på orienteringsförbundets hemsida. 

Man hade också tagit upp hur man kan inspirera klubbar att hålla på med de fyra 

orienteringsgrenarna. Ett förslag kring vad distrikt och klubbar kan göra kommer troligen till 

förbundsmötet. 

• Distrikten uppmanas att inte glömma bort att rapportera aktiviteter till SISU. 

• Tomas Stenström föreläste kring Att öka och bli fler. Han är anställd på SOFT och ansvarig för 

SOFT- projektet Orientera - flera och mera. Information om projektet finns på 



http://www.orientering.se/---ProdukterArbetsrum---/Orientera-fleraochmera/ 

• Riktlinjer på gång kring anorexia. 

• Valberedningen informerade att tre av ledamöterna i SOFT:s styrelse inte står till förfogande för 

omval. Valberedningen vill ha förslag, helst innan nyår. 

 

5. Inför årsmötet 

Björn frågar TGOK om årsmötet kan vara i Trädgårdstorp, Borensberg  torsdag 10 mars 2016. 

Mikael bjuder in Tomas Stenström om att tala. 

Styrelsen beslutar om vilket arrangemang i Östergötland som utses till Årets arrangemang.  

 

6. Rapporter och skrivelser 

ÖOF har fått ansökan om stöd till elitaktiva från OK Roxen. Man söker för Albin Lillieström. Styrelsen 

bifaller ansökan med 5000 kr. 

 

Den 17 november var det möte kring O-Ringen 2019. Klubbarna gick igenom avtal kring O-Ringen i Höga 

Kusten och Värmland. Man ställer sig positiv och inväntar nu ett avtal kring O-Ringen Kolmården. Troligen 

kommer avtal att skrivas på i januari.  

 

ÖOF s ungdomar har fått stipendium av Skogssportens Gynnare. Stipendiet kommer att delas ut på årsmötet. 

Ungdomskommittén bestämmer hur pengarna ska användas. 

 

Ekonomi Östergötlands orienteringsförbund har god ekonomi. Styrelsen diskuterade kring detta. Vi anser att 

det är viktigt att vi på olika sätt kan stödja klubbarna i verksamheten, t ex genom bidrag till kartritningskurs, 

barntränarutbildning. Styrelsen återkommer till frågan i samband med budget för 2016. 

 

Beslut att ÖOF står för kostnader för juniorernas verksamhet under året, ca 13 000 kr. 

 

Styrelsen har fått en kopia av en skrivelse som Nils-Erik Åberg har skickat till SOFT angående viltzoner. 

Vi tar upp den vid nästa möte.   

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

8. Avslutning  

Ordföranden avslutade mötet. Nästa möte är14 december på Usify. 

 
 
Antecknat av     Justeras 
 
 
 
Lena Fröberg    Mikael Andersson 
 


