
 

 

 

Protokoll från  
ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 70:e 
ÅRSMÖTE 

 

Torsdagen 8 mars 2018 i Tjalvegården, Norrköping 

 

 
 

1. Mötets öppnande.     

Lena Fröberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

Mötet fastställde den röstlängd med 30 anslutna föreningar som skickats ut 

inför mötet. 

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Annons har varit införd i Skogsport i decembernumret enligt stadgarna. 

Information har funnits på ÖOF:s hemsidan sedan december.  Kallelse 

skickades ut i januari till klubbarna. Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 

 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

Till mötesordförande valdes Kjell Holmström, Björkfors GoIF och till 

mötessekreterare Carina Berger Svensson Motala AIF OL.  

 

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet.  

Till protokolljusterare valdes Jerry Martinsson, OK Motala och Anders 

Åberg, Tjällmo-Godegård OK. 

 

7. Val av två rösträknare.  

Till rösträknare valdes Jerry Martinsson, OK Motala och Anders Åberg, 

Tjällmo-Godegård OK. 

 

  



8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 

Ordförande gick igenom verksamheten. Förslag lämnades från styrelsen att 

fortsättningsvis efter årsmötet göra justeringar och tillägg för årets 

utmärkelser i verksamhetsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna 

förslaget. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på ÖOF:s hemsida. 

 

9. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret.  

Kassören redogjorde för förbundets ekonomi. 2017 redovisar ett underskott 

pga. ökade kostnader för ungdomsverksamheten som har haft långa resor till 

USM. Balansräkningen visar på ett bra resultat. 

 

10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.  

Revisorerna berättelse lästes upp av Ulf Jonsson Skogspojkarnas OK. 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017. 

 

12. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.  

Inga förslag hade inkommit till styrelsen inför mötet. 

 

13. Behandling av förslag, som inkommit enligt stadgarnas 10 § (motioner).  

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför mötet. 

 

14. Fastställande av Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 

Mötesordförande gick igenom Verksamhetsplanen som bygger på SOFT:s 

verksamhetsplan. Styrelsen planerar att bearbeta både verksamhetsplanen 

och andra dokument utifrån Riksidrottsförbundets verksamhetsplan och 

SOFT:s verksamhetsplan under 2018. Mötet fastställde verksamhetsplanen. 

 

15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt 

fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår. 

Styrelsen har gjort en budget för 2018 som pekar på underskott. 

Underskottet beror även detta år på långa resor för ungdomar till deras 

värdetävlingar. Mötet beslöt att klubbarna inte betalar någon medlemsavgift 

för 2018 samt godkände budgeten för 2018.  

 

16. Val av OF-ordförande för tiden till och med nästkommande ordinarie 

OF-möte.  

Till ordförande för ÖOF under 1 år omvaldes Lena Fröberg, Tjalve IF. 

 

  



17. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i  

stadgarnas 20 §.  

Per Magnusson, Linköpings OK och Carina Berger Svensson Motala AIF 

OL omvaldes till ledamöter för en tid av två år. 

 

18. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning  

för en tid av ett år. 

Eva-Karin Jönsson, OK Kolmården valdes till suppleant för en tid på ett år. 

nyval.  

 

19. Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med 

nästkommande ordinarie OF-möte.  

Till revisor omvaldes Monika Lundqvist, Skogspojkarnas OK och till  

revisorssuppleant omvaldes  Leif Åke Karlsson, Linköpings AIK. 

 

20. Beslut om val av ombud till DF-mötet.  

Mötet beslutade att styrelsen utser ombud inom sig till DF-mötet. 

 

21. Val av valberedning.  

Mötet omvalde Mikael Andersson, OK Kolmården och  Anders Montelius, 

Boxholm OK som ledamöter i valberedningen . Till ny ledamot valdes 

Birgitte ”Gitte” Engström Linköpings OK.   

 

22. Årsmötets avslutande. 

Mötesordförande lämnade över till nyvalde ordförande Lena Fröberg som  

tackade för förtroendet  för omval och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Efter årsmötets avslutande delade Ordförande Lena Fröberg ut Diplom och blommor till årets 

hedersutmärkelser. Motala AIF OL och Tjällmo-Godegård OK utsågs till årets arrangemang. 

Stjärnorps SK fick ett hedersomnämnande för årets arrangemang. Olle Lindman Finspångs 

SOK utsågs till årets ledare. Linköpings OK vann O-ligans klubbtävling, Tjalve IF fick 

Raketen och OK Roxen utsågs som stipendiat för Thomas Kleist minnesfond. 

 

Därefter redovisade Lena Fröberg och Björn Karlsson förslaget på ny styrelse I SOFT samt de 

frågor och motioner som är aktuella på SOFT förbundsmöte den 17-18 mars. Östergötland 

kommer att representeras av Lena Fröberg, Per Magnusson och Carina Berger Svensson. 

 

Mötet tog även upp ämnet GDPR som är en ny datalagen som träder i kraft den 25 maj och 

vad den kommer att innebära för föreningar. 

Information finns på datainspektionens hemsida. Riksidrottsförbundet har lite information och 

mer ska komma i mitten av mars. SISU planerar bjuda in till informationskvällar förmer 

kunskap, information och diskussion. Klubbarna rekommenderas inventera gamla register och 

hur de hanteras. 

 

  



 

Ungdomskommittén lämnade information genom Anna Håkansson om verksamheten Unga 

Ledare och efterfrågar intresserade ungdomar. Ungdomskommittén eftersöker även fler ledare 

till kommittén.  

I år ansvarar Östergötland för Distriktsmatchen och behöver en arrangör. Det är en 

tvådagarstävling med en övernattning och mat. 

 

Styrelsen påminde om kommande arrangemangsträff den 22 mars på LOK-gården.  

 

 

 

 

 

 

Carina Berger Svensson                                             

  Kjell Holmström 

sekreterare                                                                  

  mötesordförande 

 

 

 

 

 

Jerry Martinsson                                                         

 Anders Åberg 

Protokolljusterare                                                      

 protokolljusterare 

 


