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1. Mötets öppnande 

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppet. 

2. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll godkändes. 

3. Genomgång aktivitetslista  

Genomförd. 

4. Beslut om Elitstöd 2018 

Bengt-Ove redovisade inkomna ansökningar. Styrelsen har beviljat elitstöd enligt 

förslaget till August Mollén OK Denseln, Ville Johansson och Oskar Leinonen OK 

Kolmården, Tove Pettersson OK Roxen samt Alva Olsson Linköping OK.  

5. Förberedelse för årsmöte 2019 

Bokslut och budget – 

Bengt-Ove har sammanställt det mesta av bokslutet men det saknas några poster från 

bl.a. ungdom och ung ledare. Budget från tävling-arrangemang är inlämnat och även 

från juniorgruppen. Den centrala budgeten är påbörjad. Både budget och bokslut 

planeras vara klart den 30/1.  

Totalt sett så ligger budgeten enligt planering. Det blev lite ökad kostnad för rikslägret 

pga. ökat antal deltagare.   

Verksamhetsberättelse 

Den ligger i Dropbox för redigering. Kommittéerna har redovisats. Inga ÖOF-

förtjänsttecken har delats ut i klubbarna under 2018. I år lämnar vi tomt om stipendier 

osv i den Verksamhetsberättelse som skickas ut inför årsmötet och lägger till efter 

mötet. I slutordet kan bla. nämnas om LOK:s jubileumstävling och Rune Haraldssons 



stipendiefond. Vi korrekturläser den på nästa möte. 

 

Verksamhetsplan 

Planen för 2019 lästes igenom för revidering. 

Förslag till årsmötet 

Revideringarna av stadgarna, Verksamhetsmål och ansvarsområden, Administrativa 

och ekonomiska riktlinjer.  

Motioner 

Inga har kommit in än.  

6. Nomineringar 

Styrelsens beslut redovisas på årsmötet.  

Årets ledare 

Förslag Sara Forsberg.  Styrelsen beslutar enligt förslaget. Lena och Björn skriver 

motivering. 

Årets arrangemang 

Förslag LOK:s jubileumstävling. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Björns skriver 

motivering.  

Thomas Kleist minnesfond 

Förslag Kolmårdens OK. Styrelsen beslutar enligt förslaget. Eva-Karin och Sara 

skriver motivering. 

Rune Haraldssons fond – Runes förslag är Alice Marmelid OK Roxen och Mattis 

Nilsson, NAIS tilldelas stipendiet eftersom de uppfyller kraven för fonden. Förslag att 

tilldela summan 5000:- som delas ut på Kolmårdens tävling i vår eftersom det är svårt 

för kandidaterna att komma en torsdagskväll på årsmötet. 

Styrelsen beslutar enligt Runes förslag. Kandidaterna meddelas om beslut via 

hemsidan efter styrelsemötet. 

7. Budget 

Totalt sett så ligger budgeten enligt planering. Det blev lite ökad kostnad för rikslägret 

pga ökat antal deltagare.   

8. Skrivelser och rapporter  

a. Ansökan från LOK om stöd för VM-filmen 1968, 6250 kr, och en LOK-stafett, 

1189 kr. Styrelsen beslutar ge den ansökta ersättningen till LOK under 

förutsättning att filmerna ligger så allmänheten kan se dem. Per meddelar Inger 

Gustås om beslutet. 



b. Information om motion från SOFT till RF. Se bilaga 1. 

c. Länsstyrelsen har efterfrågat representant till Viltförvaltningsdelegationen. 

ÖOF representeras av Rolf Axelsson, TGOK som går in som suppleant.  

d. Lena har varit på möte på Länsstyrelsen om tätortsnära skogar. Det ska leda till 

en ny plan för friluftslivet. Mer information kring planen ska lämnas den 2 

april. 

e. Tjällmo-Godegård OK har fått beviljat sin ansökan för Natt-SM 2021. 

f. LOK söker Sprint-SM 2021 alternativt 2022. 

9. Information från ungdomskommittén    

Ny medlem kommer från LOK, Mats Adolfsson som ersätter avgående Lisa Åberg 

TGOK. 

Det är lite nya unga ledare på gång. 

10. Övriga frågor. 

Brevlådan orienterare@oof.se - vad ska den användas till? Används av de som valt att 

vara med på listan. Just nu är det ca 15 medlemmar. Vi låter den vara kvar. Övriga 

maillistor används också.  

OK Eken får en del hjälp med natt-DM så de kommer troligtvis klara av att genomföra 

tävlingen. 

Arrangemangskommittén informerade att SOFT håller på med uppdatering av 

tävlingsregler och anvisningar.  

Barntränarutbildningen är snart. Ett fåtal är anmäld via hemsidan och övriga via mail 

till Carina. 

Valberedningen ska bjudas in till nästa möte. Mikael Håkansson, Gitte Engström, 

Anders Montelius.  

11. Mötets avslutande 

Lena tackade för fika och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------   -------------------------------------------------- 

Ordförande   Sekreterare 

mailto:orienterare@oof.se


 

 

 

 

 

 

Aktivitetslista: 

 

Förtydliga förslaget för förändringar av stadgarna med nya texten kursiv, gamla överstruken. 

Carina 

Lägga in de reviderade förslagen för Verksamhetsmål och ansvarsområden samt 

Administrativa och ekonomiska riktlinjerna i Dropbox Carina 

Skriva motivering för årets arrangemang. Björn 

Be TGOK ta med förra årets vandringspris fjärilstavla Kanevad. Carina 

Skriva motivering för årets ledare. Björn och Lena 

Köpa pris till årets ledare. Bengt-Ove 

Skriva motivering för Thomas Kleist minnesfond. Eva-Karin och Sara 

Ta fram diplom till de olika priserna. Carina 

Valberedningen ska bjudas in till nästa möte. Carina 

 

 

Kommande möte 30/1 -19 Plats: Tjalvegården,     Årsmöte 7/3 -19. 

Påminnelse och fikas ansvarig  skickas ut helgen innan av sekreteraren. 

       

  

 

Ta med fika, 30/1 Lena.      Nästa gång B-O,  

 

 

 

 
 Bilaga 1 
 

 

Motion till Riksidrottsmötet 2019: Angående 



den svenska idrottsrörelsens engagemang i 
miljö- och klimatarbetet  

Svensk idrott har en stark ställning och stora möjligheter att påverka samhället. 

Vi samlar människor i alla åldrar till verksamhet som ger glädje, gemenskap och 

bildning. Samtidigt bör vi också aktivt delta i den omställning som sker mot ett 

mer hållbart samhälle. Konsekvenserna av klimatförändringarna som nu sker 

kan bli förödande för mänskligheten och mot bakgrund av detta bör 

idrottsrörelsen, i samverkan med det omgivande samhället, dra sitt strå till 

stacken. Vi bör utmana oss själva och hela RF-familjen till att märkbart öka 

insatserna i en av vår generations största frågor.  

Svenska Orienteringsförbundet, SOFT, gläds över att Riksidrottsförbundet för 

närvarande tillhandahåller en projektledare för det strategiska hållbarhetsarbetet. 

Vi har också noterat att ett arbete pågår för att samla in specialidrottsförbundens 

behov av stöd. Redan i starten av detta arbete flaggar flera specialidrottsförbund 

för behovet av kommunikativt stöd gentemot föreningsledet där den praktiska 

tillämpningen ska ske. Vidare har vi tagit del av de 46 aspekter på hållbara 

evenemang som Centrum för idrottsevenemang tagit fram. Under fliken 

dokumentbank på www.rf.se delges idrottens miljöpolicy men vi konstaterar att 

den har några år på nacken och behöver anpassas till nutida krav.  

Ovanstående till trots är vår bedömning att tillskapandet av en ny tjänst specifikt 

kopplad till hållbarhet/miljö- och klimatfrågan, skulle ge oss själva och 

omvärlden en tydlig signal att den samlade idrottsrörelsen är beredd att på olika 

sätt bidra till samhällets miljö- och klimatmål. Den nya tjänsten skulle kunna få 

en viktig sammanhållande, drivande och inspirerande roll.  

Vi har en bild av att flera förbund i RF-familjen är igång och arbetar med miljö- 

och klimatfrågor. Dessa goda exempel måste spridas.  

För att idrottsrörelsen brett ska lyckas bidra till att samhällets miljö- och 

klimatmål nås behövs ett övergripande kompetensstöd som kan åtnjutas av 

idrottsrörelsens samtliga specialidrotter.  

SOFT:s önskan är att en stärkt RF-kompetens för hållbarhet med inriktning på 

miljö- och klimatfrågor ska: - verka som en inspiratör och ett bollplank i 

hållbarhetsfrågor - bidra till kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling  

- vara en drivande kraft i hållbarhetsfrågor - ta fram en samlad bild av vad 

olika förbund arbetar med inom området - lyfta fram goda exempel (kanske 

årligen utse ”Årets hållbarhetsförbund”)  



Svenska Orienteringsförbundet föreslår RIM besluta:  

att RF inom befintliga resurser tillskapar expertkompetens för samordning och 

kunskapsutveckling kring hållbarhet med speciell inriktning på miljö- och 

klimatarbete.  

Inge Blomberg Ordförande Svenska Orienteringsförbundet  

Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se 1  

Svenska Orienteringsförbundet  

Stockholm 2018-12-29  

   
 

 

 
 


