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Närvarande: Lena Fröberg Bengt-Ove Blomkvist 

Per Magnusson  
Ungdomskommittén Anna Håkansson 
 

 
1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena förklarade mötet öppnat och mötet godkände dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet från 31 maj godkändes och läggs till handlingarna. 

 

3. Ordförandekonferens 

Huvudtema ”Tillgång till mark”. Konferensen hålls torsdag den 9/11 i LOK-gården. 

Lokal och fika är bokade. 

Preliminärt program: 

- Nils-Erik Åberg och Rolf Axelsson håller var sitt anförande (ca 10 minuter per 

person) om vilka hänsyn man som arrangör ska ta till viltet. De uppmanas att 

samordna vad de pratar om. 

- Eje Andersson (som tackat ja till att komma) talar i ca 30 minuter (plus frågor från 

deltagarna) om markfrågor. 

- Exempel på problem klubbar stött på och hur det hanterats. Åtminstone Bo Jernberg 

i IFK Linköping och Thomas Stenström i LOK tillfrågas om att beskriva sina 

erfarenheter. Per frågar Thomas. Lena frågar Bo. 

- Information om ÖOF:s ungdomsverksamhet med fokus på att det är svårt att nå ut 

med information till ungdomar i en del klubbar samt att klubbar ibland missar att ta hä

nsyn till ÖOF:s ungdomsverksamhet när de planerar sin egen verksamhet. 

- Information om hur fördelningen av antalet lång- respektive medeldistanser per år 

har ändrats under de senaste 10 åren. Är detta ett problem, eller är det kanske till och 

med bra? Är incitamenten att arrangera långdistans för svaga?  



Carina gör en inbjudan och publicerar på hemsidan. 

 

4. Klubb att besöka 

OK 64 har tillfrågats om det passar att styrelsen besöker dem, men de har inte å

terkommit. Lena kontaktar dem igen. 

 

5. Förslag från ungdomskommittén angående priser 

Vid en ledarträff påtalades det att det är viktigt med priser till barn och ungdomar. På 

träffen ansågs det att det skulle vara priser till alla upp till och med 12-årsklasserna 

och att ÖOF ska bidra till att bekosta priserna. 

Styrelsen anser att tävlingsarrangerandet i första hand är en angelägenhet för de 

arrangerande klubbarna och att ÖOF bidrar effektivare till ungdomsverksamheten 

genom de omfattande subventionerna av läger och tävlingsresor. 

Styrelsen beslutar att avslå förslaget. Om önskan om att ÖOF ska bidra till kostnaden 

för ungdomspriser kvarstår finns möjligheten att lämna in en motion till årsmötet. 

 

6. Styrelsekonferens 

Styrelsen beslutade att avstå från att åka på konferensresa till Bornholm detta år, men 

siktar preliminärt på en konferensresa till Gotland nästa höst. Ett endagsmöte hålls istä

llet på närmare håll i januari eller februari. Punkter att ta upp innefattar behandling av 

motioner till förbundsmötet, samt ÖOF:s verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. 

 

7. Skrivelser och rapporter 

Lena rapporterade från konferensen om friluftsliv den 31/8. Det finns många olika 

sorters organisationer med intressen inom friluftsområdet och kanske skulle de kunna 

hitta bättre sätt att samarbeta. Bland annat driver Region Östergötland arbetet/strategin 

”Sätt Östergötland i rörelse”. Det finns också 10 friluftslivspolitiska mål. Mycket av 

fokus handlar om att nå de som inte redan är frälsta och frågan är hur mycket som är 

relevant för orienteringsklubbar och -förbund vars mål och syfte till stor del är mer 

specifikt inriktat på orienteringssporten. Möjligen kan det finnas samarbeten och 

pengar att söka för speciella projekt strax utanför kärnverksamheten som t.ex. Hittaut.  

 

Lena rapporterade också från informationsträffen på O-ringen den 23/7 om bredd och 

motion. Där gjorde SOFT reklam för Naturpasset och Hittaut (men inte för Stolpjakten 



som är ungefär samma koncept, men utan att SOFT kontrollerar och drar in pengar på 

det). Det propagerades även för GMOK:s koncept med intensivkurs för vuxna nybö

rjare och den utbildning man kan gå för att bli ledare för en sådan kurs. LOK har redan 

kört en sådan intensivkurs med gott resultat. 

 

Beslutades att tilldela utmärkelser till medlemmar i Mjölby OK enligt bilaga. Utmä

rkelserna delas ut på MOK:s 50-årsjubileum den 9/9. Bilaga 1 

 

8. Ekonomi 

Ekonomin ligger i linje med budgeten vilket innebär att det är ungdomsverksamheten 

som kostar klart mest pengar. Intäkter från tävlingsavgifter ligger lite lågt, men det 

kommer nog en summa pengar från SOFT senare under året. Kostnaderna för 

distriktsmatchen är ännu inte med i bokföringen.  

Ungdomskommittén ska lämna in en lista på hur mycket klubbarna ska faktureras för 

ungdomarnas deltagande på olika aktiviteter. Av listan ska det framgå hur mycket av 

avgifterna som rör olika aktiviteter och vilka ungdomar som deltagit. 

 

9. Diskussionsfråga om medel- och långdistans 

Björn har tagit fram statistik över fördelningen mellan medel- och långdistanstävlingar 

samt antal deltagare under åren 2008 till 2016 i distriktet. Grovt kan man sammanfatta 

det med att det har gått från att vara dubbelt så många lång- som medeldistanser 2008 

till det omvända förhållandet 2016. Antalet löpare per tävling har ökat något under 

perioden. Är förskjutningen i tävlingstyp bra, neutralt eller ett problem? För arrangö

rer är incitamenten att arrangera en långdistans istället för en medeldistans ganska 

svaga, så en fråga är om utvecklingen fortsätter i samma riktning. En annan är om man 

bör göra något åt det. Information om statistiken tas upp på ordförandekonferensen för 

att eventuellt få en diskussion där. Bilaga 2 

 

10. Ungdomskommittén 

Flera resor och andra aktiviteter har genomförts. Det mesta har gått väldigt bra, men 

lite småstrul med laganmälan till en stafett, en bussresa från Bromma och ett boende 

med märkliga värdar i Luleå.  

Man reser med flyg till USM i Umeå.  



Till USM i Luleå 2018 diskuteras charter av tåg för distrikten från södra Sverige. 

 

11. Övriga frågor 

Juniorverksamheten ligger på en låg nivå, men Anna Håkansson siktar på att ta tag i 

den i närtid; speciellt om det kommer in nya krafter i ungdomskommittén så att hon 

kan dra ner på engagemanget där. Medel från Thomas Kleists minnesfond kan gå till 

denna typ av verksamhet. 

En nyhet på hemsidan bör skrivas i november om att komma in med förslag till årets 

arrangör, förslag till mottagare av stipendium ur Thomas Kleists minnesfond samt 

bidrag till verksamhetsberättelsen. 

Bengt-Ove har hittat en gammal 16-mm-film från SOFT i gömmorna. Han undersöker 

med SOFT om det är något som bör arkiveras. 

ÖOF har nu sina arkivpärmar i lilla stugan vid LOK-gården. Där finns också en 

kartong med priser. Förrådet inspekterades. 

 

12. Kommande möten 

27/9 i LOK-gården. Ordförandekonferens 9/11. Eventuellt ett möte hos OK 64 en 

onsdagskväll i november-december. Heldagsmöte/konferens en lördag i januari eller 

februari. 

 

Protokollförare Per Magnusson  Ordförande Lena Fröberg 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

 

Att-göra-lista: 

Kontakta Bo Jernberg om ordf. konferensen   Lena 

Kontakta Thomas Stenström om ordf. konferensen   Per 

Kontakta Rolf Axelsson och Nils-Erik Åberg om ordf. konferensen  Björn 

Skriv och publicera inbjudan till ordförandekonferensen  Carina 

Kontakta OK64 (igen) om styrelsebesök    Lena 

Lämna specificerad klubbutbetalningslista till B-O   Ungd.kom. 

Informera i november om förslag till årets arrangör, Thomas Kleist minnesfond Carina(?) 

Kolla med SOFT om filmen ska arkiveras   Bengt-Ove 

 



 
Bilaga 1: Utmärkelser till medlemmar i Mjlöby OK 

 

Diplom 
Lotta Frisell 
Anders Lindholm 
Viktoria Petré-Lindholm 
Torbjörn Carlsson 
Anna-Lena Lagneteg 
Jonas Våtz 
Regina Hallgren 
Magnus Hansson 
Annelie Alenius 
Magnus Urdal 
Ansi Urdal 
Inger Milton 
Henrik Fridholm 
Louise Carlsson 
Gunilla Carlsson 
Margareta Skarp-Runtegen 
 

Förtjänsttecken i silver 
Ola Kleist 
Per Våtz 
Per Carlsson 
Patrik Kleist 
Katarina Kleist 
Rolf-Inge Karlsson 
Jan-Erik Höglund 
Jan-Erik Carlsson 
 

Förtjänsttecken i guld 
Henry Alsén 
Göran Valfridsson 
Ingemar Magnusson 

  



Bilaga 2 

Statistik lång-medel 2008-2016 

               2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Medel Totalt antal startande 3345 5157 4338 4411 4655 5025 7979 8366 7432 

  Antal tävlingar 6 8 7 8 8 9 12 13 12 

  Antal per tävling 558 645 620 551 582 558 665 644 619 

Lång Totalt antal startande 4843 5983 2419 2165 2827 2536 5286 4501 3307 

  Antal tävlingar 10 10 5 4 4 5 6 8 6 

  Antal per tävling 484 598 484 541 707 507 881 563 551 

           

            


