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Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, Thomas Kleist, Lennart Sturesson. 
Övriga: Anneli Berggren, Ungdom, Björn Karlsson, Arrangemang. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin hälsade välkommen och förklarade konferensen öppnad. 

2. Dagordning 
Vi arbetade efter den utskickade dagordningen, men i följande ordning: 
 

1. Verksamhetsplan – innehåll, omfattning 
2. Administrativa riktlinjer – innehåll, omfattning 
Verksamhetsberättelse – innehåll, DM-resultat mm 
Förberedelse ordförandekonferens 
ÖOF:s viktigaste uppgifter de närmaste åren 
Styrelsens arbete 

3. Utformning av verksamhetsmål och -plan 
Vi enades om att nuvarande struktur för ”Verksamhetsmål och verksamhetsplan 
2009”, ”Ansvarsområden 2009” och ”Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2009” 
förändras till följande (avseende 2010): 
• Verksamhetsmål och ansvarsområden (gäller tills vidare) 
• Verksamhetsplan och budget 2010 
• Administrativa och ekonomiska riktlinjer (gäller tills vidare) 
Information om Verksamhetsplan bör förbättras. Kanaler:  
• Webbsida där alla dokument bör finnas  
• Anslagstavla för ÖOF på östgötatävlingar 
• Ordföranden informerar via speakerfunktionen 
 
Idéer om olika styrelseaktiviteter under diskussionen: 
• Ska styrelsen göra föreningsbesök – fråga på ordförandekonferens. 
• Föreslogs besök i Valdemarsvik för att aktivera klubben inför ev. O-ringen 2015. 
Slutsatsen var att vi ska försöka utnyttja EU-projekt för att få igång verksamhet med 
ungdomar på ”vita fläckar”. Exempel: Ödeshög, Hällestad, Valdemarsvik, Kisa. 
• Värdetävlingar: när flera klubbar ska förbereda större tävlingar typ 10-mila och O-
ringen finns i början utgifter som bör belasta projektet innan det finns budget och 
inkomster. ÖOF bör kunna låna ut startkapital. Tas upp under beslutspunkter. 
I verksamhetsplan bör vi ta med stomplan 20120, värdetävlingar, långtidsplan för DM. 
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4. Adminstrativa och ekonomiska riktlinjer 
Dokumentskåp i Idrottens hus inventeras, av ordförande och sekreterare. 
Postboxen förvillar, brev kommer dit eftersom adressen står på våra brev och kuvert. Vi 
undersöker var adressen finns och hur vi säger upp och avvecklar sedan boxadressen. 
Tas upp under beslutspunkter. 
Tillägg: Det har senare visat sig att boxnumret går till Idrottens hus. Det vi ska göra  är 
alltså att ta bort boxnumret från våra brevpapper och kuvert och undvika att använda 
det. 
Arkivering: ”Tävlingsrapporter östgötatävlingar” och ”resultatlistor DM” stryks från 
arkivering efter 10 år och ”cirkuläret och liknande handlingar” kompletteras med 
”Webbsidor”. 
Lennart kontrollerar med Per Magnusson om automatisk arkivering av webbplats. 
Reseersättning 18 kr ändras till ”skatteverkets nu gällande avdrag”, vilket 2009 är 18:50 
kr. 
Kursledare: redigering av text. 
Hedersgåva: förtydligande av text. 
Fråga om överskridande av Ungdomsgruppens budget med anledning av dyrare 
Idreläger än beräknat. Vi avvaktar med beslut till styrelsemöte 7 dec. 

5. Verksamhetsberättelse 
SM-resultat tas bort. 
GM-resultat läggs efter DM 

6. Ordförandekonferens 
Utöver tidigare frågor bör Naturpasset och nyval av Rankingansvarig tas upp. 
För att dessa mindre frågor inte ska ta för mycket tid från huvudfrågan om O-ringen 
(brev går ut i början av november) informerar vi om innehållet i punkterna via e-post till 
ordförandena (Lennart kompletterar e-postlista). 

7. ÖOF:s viktigaste uppgifter de närmaste åren 
1. O-ringen. 
2. Demokratiledet i Svenska Orienteringsförbundet. 
3. Analysera utbudet av sprint- och nattävlingar samt kartor för dessa. 
4. Förvalta och administrera 
Diskussion under punkterna: 
1. Kommer att vara den viktigaste uppgiften fram till genomförandet, om 
ordförandekonferens och årsmötet ställer sig positiva. 
2. Soft är dåligt på att informera om förslag till förändringar. T.ex. borde det finnas en 
rubrik på Softs hemsida av typ ”Förslag på remiss”. 
ÖOF bör vara tidigt ute med förberedelser för nästkommande förbundsmöte. 
Förberedelserna för 2012 års förbundsmötet börjar i slutet av 2010. 
3. Diskussionen visar att det finns ganska gott om träningstävlingar på natten (O-ringen 
Linköping, Night extreme (sex klubbar tillsammans med LiU elitidrott), NOK-träningar, 
samt Finspång/Denselns. Dessa träningstävlingar bör vara öppna för alla klubbar och 
med information om aktiviteterna. 
4. Förra årets ordförandekonferens angav ”förvalta” som ÖOF:s viktigaste uppgift. 
Förutom punkterna 1–3 ovan bedrivs aktiv och nödvändig verksamhet av framför allt 
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Ungdomsgruppen och Arrangemangsgruppen. I övrigt bör klubbarnas behov av 
samarbete och stöd styra verksamheten. 

8. Övriga frågor 
Naturpasset har fått ny logotyp och informationsmaterial samt delvis nytt innehåll. 
Många förändringar försvårar användning, likaså de höga kostnader de medför. 
Distriktet har behov av en samordnare för Naturpasset, ”Naturpassambassadör”. 
Tänkbara uppgifter är att 
• ta emot information från Soft, 
• ge synpunkter från klubbar och distrikt till Soft, 
• förmedla nyheter och information om Naturpasset till klubbar, 
• hålla kontakt med klubbarnas naturpassansvariga. 
Personen bör knytas till arrangemangsgruppen. Tas upp under beslutspunkter. 
 
Nedtecknat av 
  
Lennart Sturesson 
Sekreterare 


