
 

 

 

Protokoll från 
ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 68:e 
ÅRSMÖTE 
 
Torsdagen 10 mars 2016 i Trädgårdstorp, Borensberg 
 

1. Mötets öppnande  
Mikael Andersson öppnade mötet. 
 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
Mötet fastställde den röstlängd som skickats ut inför mötet. 
 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet 
Dagordningen fastställdes med ett tillägg under punkt 12 kring Thomas 
Kleist Minnesfond. 
 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Information om årsmötet har sedan oktober 2015 funnits på ÖOF:s hemsida. 
Annons var införd i Skogssport nr 10 2015. Kallelse har skickats till 
klubbarna i dec 2015. Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna.  
 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Björn Karlsson, OK Denseln valdes till ordförande och Lena Fröberg, GoIF 
Tjalve valdes till sekreterare för årsmötet. 
 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet 
Till protokolljusterare valdes Per Magnusson, Linköpings OK och Sture Ahl, 
OK Motala. 
 

7. Val av två rösträknare 
Per Magnusson, Linköpings OK och Sture Ahl, OK Motala valdes till 
rösträknare. 
 

8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret 
Mötesordföranden gick genom verksamhetsberättelsen för 2015. 
Den godkändes och lades till handlingarna. 
 

9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret 
Styrelsens kassör Bengt-Ove Blomqvist, Björkfors GoIF redogjorde för 
ekonomin, resultatrapport och balansräkning.  



Ökade tävlingsintäkter ger ett överskott för 2015. Kassören tog upp att 
ekonomin ger möjlighet för att t ex stödja elitorienterare med 
landslagsuppdrag, göra större investeringar, genomföra kurser. 
Styrelsen tar gärna mot förslag. 
  

10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 
Rupert Engblom läste den revisionsberättelsen för 2015 som ÖOF:s revisor 
Monika Lundkvist, Skogspojkarnas OK skrivit. 
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015. 
 

12. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.  
I samband med Thomas Kleists bortgång i maj 2015 inkom ca 30 000 kronor 
till en minnesfond. Utifrån ett förslag från Katarina Kleist och Kjell 
Holmström har styrelsen beslutat att dessa pengar ska fördelas med ca 6000 
kr per år under en femårsperiod till klubbar som arbetar med att utveckla sin 
juniorverksamhet.  
 

13. Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 10 § (motioner).  
Inga motioner hade inkommit till styrelsen inför mötet. 
 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
Björn Karlsson gick genom Verksamhetsplanen för 2016. 
Följande ändringar gjordes 
20 aug stryks Skogspojkarnas tävling 
21 aug arrangerar Skogspojkarnas OK medel-distans 
Mötet fastställde verksamhetsplanen för 2016. 
 

15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande 
av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår 
Mötet beslöt att klubbarna inte betalar någon medlemsavgift 2016 samt 
godkände budgeten för 2016. 
 

16. Val av OF-ordförande för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte 
Mikael Andersson, Linköpings OK valdes till ordförande för ett år. 
  

17. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i stadgarnas 20 § 
Lena Fröberg, GoIF Tjalve och Carina Berger Svensson, Motala AIF valdes 
till ordinarie ledamöter i ÖOF:s styrelse för en tid av två år. 
 

18. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett 
år 
Inga suppleanter valdes. 
 

19. Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med nästkommande 
ordinarie OF-möte 
Omval av Monika Lundkvist och Leif-Åke Karlsson Linköpings AIK. 
 



20. Beslut om val av ombud till DF-mötet 
Mötet beslutade att styrelsen utser ledamöter inom sig. 
 

21. Val av valberedning 
Sonja Hansson, GoIF Tjalve omvaldes för ett år. Omval av Thomas 
Stenström, Linköping OK och Anders Montelius, Boxholms OK. 
 

22. Årsmötets avslutande 
Mötesordförande Björn Karlsson avslutade mötet. 
 

 
 
 
Lena Fröberg 
sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Björn Karlsson   Per Magnusson  Sture Ahl 
 
  



Bilaga 1 
 
Övrigt under årsmötet 
Information 10-mila 2021 
Innan årsmötet informerade Hannes Carlsson från Hammarkinds OK om att planer finns på 
att arrangera 10mila i Valdemarsvik 2021 med Grännas som tävlingscentrum. Kommunen har 
sagt ja och markägare har gett klartecken. Avtal kommer att skrivas under 2017. 
 
Utmärkelser 
I samband med årsmötet uppmärksammades goda insatser inom distriktet under 2015.  
SM-placeringar 1-10 uppmärksammades genom att namnen på dessa lästes upp.  
 
Diplom delades ut för  
Raketen – OK Denseln 
Ungdoms-Racet –OK Roxen  
 
Årets arrangemang: Tjällmo-Godegårds OK 
Motivering: En av våra nya grenar hade i år sina första värdetävlingar i distriktet. En av dessa 
utmärkte sig med ett mycket proffsigt arrangemang både i terrängen och på arenan. 
Utmärkelsen går till Tjällmo-Godegårds OK och deras MTBO den 31 maj. 
 
Årets ledare: Peter Berggren och Mikael Westerberg, OK Kolmården 
Motivering: De har med en aldrig sinande energi  lyft upp klubbens träningar och särskilt 
ungdomsträningen till en högre nivå än vi haft tidigare. Deras klubbarbete kännetecknas av 
både hög kvalité och stor entusiasm. Deras energiska arbete inspirerar också andra ledare i 
klubben.  
De har även delat med sig av sina idéer och kunnande till andra klubbars ledare. 
 
Information  
Mikael Andersson informerade om några av motionerna till förbundsmötet.  Flera av 
motionerna handlar om kartskala, bl a en motion från Finspångs SOK. Diskussion kring att 
samordna med internationella regler kring kartskala och vad arrangören finner lämpligt kring t 
ex stora kartor. 
 
SOFT-styrelsen har kommit med ett förslag om avgift på bredd- och motionsarrangemang på 
10 % av avgiften. Förslaget innebär även höjning av max-avgiften vid tävlingar. Förslaget 
föreslås gälla från 1 juni. 
Diskussion kring vikten av att synas, avgiften för närtävlingar där det enligt förslaget också 
ska tas ut avgift till SOFT, kostnader för att ta fram programvaror. 
Mötet uttrycker skepsis – behöver det gälla redan från 1 juni? Ev utredas mera. 
 
Björn informerar om att vi inte får glömma att ta kontakter med markägare och 
vilträttsinnehavare vid träningar och arrangemang. Vi är beroende av ett gott samarbete.  
Vi uppmanas att tänka kring stråk när banor läggs till tävlingar. Exempel finns på ÖOF:s 
hemsida. Nils-Erik Åberg från Tjällmo-Godegårds OK har gjort information kring detta. 
 
 
 


