
 

 

Östergötlands Orienteringsförbund 

Protokoll  styrelsemöte 

 

Onsdag  171129 kl. 18.00 

 

Plats: LOK-gården, Linköping 
 

Närvarande: Carina Berger-Svensson Per Magnusson 

Bengt-Ove Blomkvist Lena Fröberg  

Sara Forsberg 

Under punkten övriga frågor deltog Thomas Stenström 

 
 

1. Mötets öppnande 

Lena förklarade mötet öppnat och mötet godkände dagordning. 

 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll från styrelsemöte 27 september godkändes och läggs till 

handlingarna.   

Aktivitetslistan gicks igenom. 

 

3. Kommande möten  

Styrelsekonferens 180113. Plats: Rimforsa Strand   Upplägg: Styrelsekonferens.  

Deltagare: Styrelsen och ungdomskommitten.  Innehåll: genomgång av stadgar  och 

dokument för ÖOF samt motioner till förbundsmöte. Förberedelser inför årsmötet med 

budget, verksamhetsplan, årsberättelse. Fortbildning och kurser. 

Besök hos OK64:  ingen kontakt eller datum  

Årsmöte: 8 mars 2018 I Tjalvegården. Lokalen är bokad. Påbörjade 

verksamhetsberättelse finns I Dropboxen. Ungdomskommitten skriver om 

ungdomsverksamheten, Per skriva om hemsidan, Björn skriver om arrangemang, Lena 

skriver inledning och Carina skriver resultatlista över DM-segrare, Veteran SM, m.fl. 

Årsmötet ska enligt stadgarna annonseras I Skogsport. Manusstopp 4/12.  Vi funderar 

om vi ska föreslå stadgeändring till kommande år. 

Vi ska utse årets ledare, årets arrangemang, Thomas Kleist minnesfond till en klubb 

som arbetar med att utveckla juniorverksamhet. Carina lägger ut påminnelse om 



 

 

förslag samt motivering för ovanstående snarast på ÖOF:s hemsida. 

 

4. Ekonomirapport 

Bengt-Ove redogjorde för ekonomin. Vi går minus men det är planerat I budgeten för 

att bekosta kostnader för ungdomar.  

Ansökan har kommit om ersättning för Jonas Andersson och Hugo Lilleström OK 

Skogsströvarna, August Mollén och Olle Kallered OK Denseln samt Alva Olsson 

Linköping OK. Styrelsen beslutade bifalla ansökan och stå för hälften av deras 

kostnader.  

 

5. Förbundsmöte 

På Bosön 17-18 mars. Östergötland har tre platser. Deltagare Lena. Carina, Per och 

Björn får fundera om de är intresserade.  Sara Forsberg sitter med I valberedningen för 

förbundsstyrelsen. Det är flera som avgår och Sara tar gärna emot förslag.  

 

6. Rapporter och skrivelser – från ordförandekonferens och tävlingskonferens 

ÖOF:s Ordförandekonferensen var ett välbesökt och innehållsrikt möte. Carina lägger 

ut minnesanteckningarna på ÖOF:s hemsida. 

Lena rapporterade från Förbundets ordförandekonferens. Information från O-ringen, 

mycket god bedömning av årets arrangemang men höga kostnader för förläggningar. 

Bra antal startande totalt men inte mer än 7-8000 som sprang hela 5-dagars.  

Mötet informerades om förslag till förändring av avgifter. Fler ”enkla”  tävlingar ska 

ingå med tävlande över 50 deltagare. Fortsättningsvis ska alla kartor ha 

kartkontrollanter och nya rutiner ska tas fram om godkännande. Det har kommit ett 

förslag om att ta bort 10-12 klasserna och ska ersättas av U1-U4. Förslaget kommer att 

tas upp på förbundsmötet. 

 

7. Ungdomskommitté  

Planerad hemlig resa med juniorer den 2/12.  Ungdomsledarträff hölls i Söderköping 

den 18/11 I samband med eftersäsongsläger. Distriktsmatchen ska hållas i 

Östergötland 2018 men det finns ingen ansvarig arrangör än. Vi ändrar åldersspannet 

för unga ledare till 17-30 med förtur för 17-25. På GM är åldern 21-30. Begreppet 

Unga ledare kommer ursprungligen från SOFT:s utbildning Unga Ledare och 

Östergötland har vi behållit begreppet och de personerna får en mindre ersättning när 



 

 

de deltar i olika arrangemang. Deltagare från en klubb ställde frågan till övriga hur 

uttagning till stafetter gjordes I ungdomsklasserna. Diskussion var om toppning av lag  

eller ej. Försäsongsläger arrangeras av NAIS. Konfirmationslägrets avslutning sker på 

samma dag som resa upp till Rikslägret sker.  

 

8. Diskussionsfråga 

Ingen fråga. 

 

9. Övriga frågor 

Thomas Stenström sammankallande i valberedningen deltog för att samtala med 

styrelsen om deltagare kommande år. Förslag att utöka styrelsen med ytterligare 

personer för att inte vara så sårbara om någon styrelseledamot saknas.  

Kartkommitténs ansvarig har aviserat avgång.  

 

 

Att göra: 

Boka lokal till styrelsekonferens   Bengt-Ove 

Dagordning till Styrelsekonferens   Carina och Lena 

Lägga ut om förslag på årets ledare, arrangemang  

Thomas Kleist minnesfond på ÖOF:s hemsida Carina 

Sätta in annons om årsmötet I Skogssport Carina 

Skriva verksamhetsberättelsen enligt ovan. Styrelsen 

 

 

 

Fika togs med av Lena och tas nästa gång med av  

 

  



 

 

Bilaga 1 

 

Finspångs SOK vill nominera Olle Lindman till 

ÅRETS LEDARE 2017 inom ÖOF 
Några av Olles kvalitéer… 

Olle har spelat en helt avgörande roll i den ungdoms-, junior och elitverksamhet som 

Finspångs SOK har byggt upp. Han har varit drivande i vår UTE-gruppsverksamhet, UTE= 

Utvecklings- och elitgrupp. Olle har fungerat som tränare och ledare. Han har haft en nära 

kontakt med löparna, varit ett bollplank och inspirerat. 

En annan sida av Olle…. 

Han har varit en av nyckelpersonerna i det klubböverskridande arbete som gjorts för ÖOF-

juniorerna under de senaste åren. Det har arrangerats träningar, samlingar och tränings- och 

tävlingsresor. 

En tredje sida… 

Finspångs SOK har under många år haft ett samarbete och utbyte med ett antal tjeckiska 

löpare. De har vid många tillfällen varit på besök i Finspång med Olle som samordnare. 

En fjärde sida och kanske den viktigaste… 

Olle fungerar som vår klubbtränare, han kan inte låta bli att lägga träningar... 

När det sedan finns en träning så bjuder han gärna in så många som möjligt. Ja, det har slutat i 

parkeringskaos mer än en gång! Vid en orienteringsträning en onsdag i finspångsskogarna kan 

man hitta: FSOK:are i alla åldrar, kanske några ÖOF-juniorer, LIU:s elitgrupp och dagen efter 

kanske OK Denseln använder träningen. 

Vi har dessutom under ett oräkneligt antal år kunnat erbjuda ett proffsigt träningspaket för 

egna löpare och för andra klubbar. Många är de, såväl svenska som utländska, elitklubbar som 

varit i Finspång och sprungit Olles träningar. 

Vi är många som har Olle att tacka för många fantastiska och underbara träningar och vi 

hoppas att han orkar fortsätta länge med detta. Ofta kan ideellt arbete vara lite otacksamt och 

vi glömmer ibland bort att säga tack för allt arbete som läggs ner. Kanske kan utmärkelsen 

ÅRETS LEDARE vara ett litet bevis på Finspångs SOK:s och östgötaorienterarnas 

tacksamhet och inspirera till ett fortsatt ovärderligt arbete. 

 

 

 

Finspångs SOK/Ingrid Svensson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


