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Plats: Mjölby OK:s klubbstuga	  
	  
Östergötlands	  Orienteringsförbunds	  ordförande	  Thomas	  Kleist	  avled	  den	  17	  maj	  i	  
samband	  med	  en	  orienteringshelg	  i	  Närke.	  Den	  25	  maj	  skulle	  styrelsen	  haft	  ett	  ordinarie	  
möte.	  Samma	  kväll	  ordnades	  en	  minnesstund	  av	  Mjölby	  OK.	  Styrelsen	  hade	  ett	  kortare	  
möte	  och	  deltog	  i	  minnesstunden	  där	  vi	  fick	  tillfälle	  att	  minnas	  Thomas	  och	  att	  träffa	  
familjen.	  
	  
Närvarande:	  	  
Björn	  Karlsson,	  Bengt-‐Ove	  Blomqvist,	  Mikael	  Andersson,	  Lena	  Fröberg	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande	  
Mikael	  Andersson	  inledde	  mötet.	  
	  
2.	  Styrelsens	  sammansättning	  
Fram	  till	  nästa	  årsmöte	  övertar	  vice	  ordf	  	  Mikael	  Andersson	  ordförandens	  uppgifter.	  
	  
3.	  Firmatecknare	  
Mikael	  Andersson	  och	  Bengt-‐Ove	  Blomqvist	  utsågs	  till	  firmatecknare.	  Dessa	  äger	  rätt	  att	  
teckna	  ÖOF:s	  firma	  var	  för	  sig.	  	  
	  
3.	  Ekonomi	  
B-‐O	  redovisade	  kring	  ekonomi.	  Vi	  noterar	  att	  vårens	  tävlingsavgifter	  kommit	  in.	  
	  
4.	  Övriga	  frågor	  
Från	  Katarina	  Kleist	  har	  kommit	  en	  fråga	  om	  styrelsen	  kan	  etablera	  och	  förvalta	  en	  fond	  
till	  minne	  av	  Thomas	  Kleist.	  Styrelsen	  beslutar	  om	  att	  en	  fond	  ska	  upprättas.	  Styrelsen	  
upprättar	  regler	  för	  fonden	  tillsammans	  med	  Katarina	  Kleist.	  
	  
Styrelsen	  ber	  Lennart	  Sturesson	  om	  hjälp	  att	  formulera	  minnesord	  för	  Thomas	  Kleist.	  
Minnesord	  skickas	  till	  Corren,	  NT	  och	  Skogssport.	  
	  
Adressändringar	  på	  hemsidan	  är	  gjorda.	  Mikael	  gör	  ändringar	  till	  SOFT.	  
	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  planera	  för	  en	  resa	  till	  Gotland	  i	  oktober.	  Bengt-‐Ove	  bokar	  logi.	  
	  
Björn	  informerar	  kring	  tävlingsprogrammet	  2016.	  Ödeshög	  och	  Skogspojkarna	  kommer	  
att	  anordna	  distriktstävlingar	  i	  augusti.	  OK	  Motala	  och	  NAIS	  har	  fått	  förslag	  på	  datum	  att	  
anordna	  tävlingar.	  
	  
5.	  Avslutning	  
Mikael	  Andersson	  avslutade	  mötet.	  Nästa	  styrelsemöte	  hålls	  måndag	  17	  augusti.	  
	  
Antecknat	  av	  	   	   	   Justeras	  
	  
	  
Lena	  Fröberg	   	   	   Mikael	  Andersson	  


