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Östergötlands	  Orienteringsförbund 

Protokoll från styrelsemöte  

 

Lördag	  26	  november	  2016	  
 
Närvarande:	  Mikael	  Andersson	   Carina	  Berger-‐Svensson	  
	   Bengt-‐Ove	  Blomkvist	   Lena	  Fröberg	   	  

Björn	  Karlsson	  
	   	   	  
	   Anna	  Håkansson	  och	  Sara	  Forsberg	  Nordvall	  från	  ungdomskommittén	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande	  
Mikael	  Andersson	  hälsade	  välkommen	  och	  öppnade	  mötet.	  	  
	  
2.	  Dagordningen	  godkändes	  
	  
3.	  Inför	  årsmöte	  2017	  
Östergötlands	  orienteringsförbunds	  årsmöte	  2017	  kommer	  att	  vara	  torsdag	  9	  mars	  i	  
Vivåsen,	  Boxholm.	  	  
Beslut	  kring	  årsmötet:	  Årsmötet	  börjar	  18.30	  och	  fika	  finns	  från	  18.00	  
Lena	  sätter	  in	  annons	  i	  Skogssport	  
Lena	  skickar	  ut	  information	  till	  klubbarna	  i	  december	  
Motioner	  ska	  lämnas	  senast	  9	  februari	  till	  styrelsen.	  	  
Verksamhetsberättelse	  skrivs	  klar	  senast	  10	  januari	  för	  redigering	  på	  styrelsemötet	  den	  
11	  januari.	  
Mikael	  ansvarar	  för	  att	  göra	  ett	  bildspel	  med	  de	  östgötar	  som	  gjort	  goda	  resultat	  på	  SM-‐
tävlingar.	  
	  
Utöver	  årsmötesförhandlingar	  blir	  det	  information	  om	  kommande	  värdetävlingar.	  
Mikael	  Andersson	  tar	  kontakt	  med	  Tomas	  Öberg	  om	  att	  berätta	  om	  O-‐Ringen	  2019,	  B-‐O	  
tillfrågar	  Kjell	  Holmström	  om	  att	  informera	  om	  Tiomila	  2021	  i	  Valdemarsvik.	  
Ev	  också	  information	  om	  kommande	  värdetävlingar	  (LOK	  2018)	  och	  veteran-‐SM	  (TGOK	  
2017).	  
	  
Vi	  diskuterade	  kring	  utmärkelser	  som	  delas	  ut	  vid	  årsmötet.	  Vid	  nästa	  styrelsemöte	  tar	  
vi	  upp	  igen	  kring	  Årets	  arrangemang,	  Thomas	  Kleists	  minnesfond	  för	  juniorer	  och	  Årets	  
ledare.	  
	  
O-‐ligans	  klubbtävling,	  ersätter	  Ungdomsracet,	  	  tas	  hem	  av	  OK	  Roxen.	  
Raketen	  tas	  hem	  av	  Motala	  AIF.	  
	  
Revidering	  av	  dokument	  
Verksamhetsberättelse	  finns	  i	  vår	  Dropbox.	  Det	  som	  är	  gulmarkerat	  är	  kopia	  av	  förra	  
årets	  Verksamhetsberättelse.	  Den	  nya	  ska	  vara	  klar	  10	  januari.	  
Vid	  nästa	  styrelsemöte	  ser	  vi	  över	  Verksamhetsplan	  –	  vi	  vill	  att	  ÖOF:s	  verksamhetsplan	  
ska	  stämma	  med	  SOFT:s	  verksamhetsplan.	  
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Beslut:	  Mikael	  efterfrågar	  SOFT:s	  verksamhetsplan	  hos	  Susanne	  Söderholm	  	  
Verksamhetsplan	  diskuteras	  på	  nästa	  styrelsemöte	  den	  11	  jan	  2017	  
	  
	  
4.	  Information	  från	  tävlingskonferensen,	  IOF-‐möte,	  ordförandekonferens	  och	  
möte	  med	  Unga	  Ledare.	  
Björn	  Karlsson	  deltog	  i	  tävlingskonferensen,	  och	  IOF	  Mikael	  Andersson	  i	  
ordförandekonferensen	  och	  Anna	  Håkansson	  och	  Sara	  Nordvall	  Forsberg	  deltog	  i	  mötet	  
med	  Unga	  Ledare.	  	  
	  
Några	  punkter	  som	  informerades	  om/diskuterades	  på	  tävlingskonferensen:	  
Angående	  Eventor:	  I	  rollen	  som	  klubbadministratör	  kan	  man	  gå	  in	  som	  virtuell	  medlem	  
och	  ändra	  uppgifter.	  
Ofta	  krockar	  Swedish	  League	  och	  stafetter,	  vilket	  utarmar	  andra	  tävlingar.	  Förslag	  var	  
att	  försöka	  att	  hålla	  en	  helg/månad	  ren	  från	  SM	  och	  Swedish	  League	  
	  
Kring	  GM-‐stafett	  –	  varit	  mycket	  diskussioner	  kring	  poängberäkning,	  finns	  en	  otydlighet	  
kring	  detta.	  	  
	  
Ny	  norm	  är	  på	  gång	  för	  kontrollbeskrivningar	  
	  
Kring	  tävlande	  i	  SM	  –	  tävlande	  ska	  ha	  uppehållstillstånd	  om	  man	  kommer	  från	  ett	  land	  
utanför	  EU	  och	  Schengen.	  SOFT	  har	  gjort	  om	  skrivningen	  kring	  detta	  och	  använder	  
samma	  skrivning	  som	  friidrottsförbundet.	  
	  
Öppna	  klasser	  –	  nya	  benämningar	  kommer	  inför	  2017.	  SOFTs	  styrelse	  fattar	  beslut.	  	  
Det	  finns	  även	  förslag	  om	  Naturpassklass.	  Diskuterades	  att	  deltagarna	  rör	  sig	  utanför	  
banläggarens	  stråk.	  Ev	  får	  deltagarna	  i	  den	  klassen	  en	  karta	  med	  förbjudna	  områden	  
som	  inte	  finns	  på	  andra	  tävlingskartor	  
	  
Ny	  banläggarbok	  ska	  finnas	  tillgänglig	  innan	  jul.	  
	  
Information	  från	  IOF-‐möte	  
VM,	  både	  VM	  i	  skog	  och	  VM	  i	  stad	  ska	  i	  fortsättningen	  gå	  de	  två	  första	  veckorna	  i	  juli.	  	  
EM	  kommer	  att	  gå	  i	  slutet	  av	  augusti,	  EM	  i	  stad	  samma	  år	  som	  det	  är	  VM	  i	  skog.	  
Tidpunkten	  för	  EM	  kommer	  att	  påverkar	  SM-‐tävlingarna.	  
JVM	  kommer	  att	  påverka	  elitjuniorernas	  deltagande	  i	  O-‐Ringen.	  
O-‐Ringen	  kommer	  att	  vara	  världscup	  från	  2019.	  	  
	  
Kansliet	  fått	  i	  uppdrag	  från	  förbundsmötet	  att	  utreda	  om	  kartskaleförändring	  	  
Grundskalan	  för	  kartritning	  är	  1:15	  000	  och	  det	  finns	  tankar	  om	  att	  kunna	  använda	  	  
skala	  1:7500	  för	  HD	  50	  och	  uppåt.	  
	  
Förbundet	  har	  märkt	  en	  minskning	  av	  antalet	  veterantävlingar	  i	  Eventor	  och	  man	  ser	  
över	  avgiftsmodellen	  i	  Eventor.	  
	  



	   3	  

Diskuterat	  tävlingsavgift	  till	  distriktsförbund.	  Distrikt	  som	  har	  kanslist	  vill	  ha	  en	  högre	  
avgift	  till	  distriktsförbundet.	  
	  
Från	  SOFT	  finns	  ett	  förslag	  om	  utbildningar	  för	  alla	  banläggare,	  tävlings-‐ledare	  och	  
kontrollanter,	  ett	  tillfälle	  per	  region	  för	  att	  få	  arrangera	  en	  tävling	  nästa	  säsong.	  
Nästa	  år	  kommer	  denna	  utbildning	  troligen	  att	  bli	  för	  ansvariga	  för	  värdetävlingar	  och	  
ev	  också	  för	  dem	  som	  ska	  hålla	  i	  utbildningar	  i	  distrikten.	  
	  
Träff	  med	  Unga	  Ledare	  
Kansliet	  med	  Jenny	  Håkansson	  i	  spetsen	  har	  tagit	  fram	  en	  ny	  utbildning	  för	  Unga	  Ledare	  
som	  beräknas	  starta	  hösten	  2017.	  
	  
Från	  Ordförandekonferensen	  
Information	  från	  Ordförandekonferensen	  finns	  här	  	  
Orienteringsrörelsen	  har	  blivit	  bättre	  på	  att	  redovisa	  LOK-‐stöd.	  
Försäkringsbolag	  Folksam	  informerade	  och	  ser	  gärna	  orienterare	  som	  kunder	  .	  
Det	  är	  en	  god	  trend	  när	  det	  gäller	  medlemsantal.	  
	  
O-‐Ringens	  styrelseordförande	  Stefan	  Blomgren	  informerat	  om	  att	  O-‐Ringen	  2020	  
kommer	  att	  gå	  i	  Uppsala	  och	  	  
2021	  troligen	  i	  Åre.	  
O-‐Ringen	  AB	  presenterade	  ett	  förslag	  till	  en	  ny	  fördelning	  vid	  underskott.	  Man	  vill	  också	  	  
synpunkter	  på	  hur	  vinst	  från	  O-‐Ringen	  ska	  fördelas.	  
	  
På	  konferensen	  diskuterades	  kring	  vårdatumstopp.	  
	  
Hitta	  UT	  finns	  numera	  under	  SOFT;	  Hitta	  Ut	  ska	  inte	  vara	  vinstdrivande	  
	  
En	  nyanställd	  på	  SOFT	  ska	  arbeta	  med	  bredd	  och	  motion	  och	  också	  jobba	  med	  Hitta	  Ut.	  	  
Tjänsten	  finansieras	  med	  projektpengar.	  
	  
5.	  Ekonomi	  
B-‐O	  informerar	  om	  att	  ÖOF:s	  ekonomi	  är	  god.	  Det	  fattas	  fortfarande	  några	  fakturor,	  men	  
årets	  resultat	  pekar	  på	  ca	  85	  000.	  	  
Vi	  bör	  använda	  pengar	  på	  ett	  sätt	  som	  kommer	  distriktet	  till	  del.	  
	  
Beslut:	  I	  år	  står	  ÖOF	  för	  hela	  resekostnaden	  för	  ungdomarna	  för	  alla	  resor	  under	  året.	  
	  
Ansökan	  om	  ersättning	  för	  landslagsuppdrag	  har	  kommit	  från	  OK	  Denseln	  för	  August	  
Mollén.	  OK	  Kolmården	  bör	  inkomma	  med	  ansökan	  och	  ev	  också	  LOK:	  
Beslut:	  ÖOF	  står	  för	  50	  %	  av	  kostnaden	  för	  landslagsuppdrag.	  OK	  Kolmården	  har	  får	  	  
	  
B-‐O	  lyfter	  att	  det	  som	  kostar	  är	  kartor.	  Kan	  vi	  hitta	  något	  sätt	  att	  stödja	  
kartframställning	  i	  distriktet?	  	  
	  
Nästa	  år	  går	  USM	  i	  Västerbotten,	  sedan	  i	  Norrbotten,	  vilket	  innebär	  större	  kostnader	  för	  
resorna	  dit.	  Ungdomskommittén	  gör	  ett	  förslag	  där	  ÖOF	  står	  för	  hela	  kostnaden	  
	  
6.	  Övriga	  frågor	  
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Information	  om	  kommande	  utbildningar	  för	  ledare	  	  
3	  december	  2016	  och	  28	  januari	  2017	  i	  SOK-‐stugan,	  Söderköping.	  Anita	  och	  Mikael	  
Wehlin	  leder.	  
Kring	  att	  göra	  träningskartor	  från	  laserskannat	  material	  21	  januari	  2017	  i	  Tjalvegården,	  
Norrköping.	  Ledare	  är	  Marcus	  Andersson.	  
	  
7.	  Mötet	  avslutades	  
Ordförande	  Mikael	  Andersson	  avslutade	  mötet.	  Nästa	  styrelsemöte	  är	  den	  11	  januari	  
2017	  i	  Linköping.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lena	  Fröberg,	  sekreterare	  
	  
	  
	  
	  
Justeras	  
	  
	  
	  
Mikael	  Andersson	  


