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Närvarande styrelseledamöter: Karin Östlin, B-O Blomkvist, Lena Fröberg, 
Thomas Kleist, Lennart Sturesson. 
Övriga: 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Karin Östlin förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordning, föregående protokoll 
Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg  
Under p.3: a) DM-plaketter; b) Juniorverksemhet; c) årsmötesfrågor; 
d) ordförandekonferensen; e) suppleanter i styrelsen; Bilaga 1 
Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2010-09-28 godkändes.  Bilaga 2 

§ 3. Beslut efter styrelsekonferens på Gotland 

a) DM-plaketter 
Beslutas föreslå årsmötet att vid DM endast guldplakett utdelas i klasserna HD35 och 
äldre. Ungdom, juniorer och seniorer får även silver- och bronsplaketter. 

b) Juniorverksamhet 
Anita Wehlin, Skogspojkarnas OK, är intresserad av att delta i arbete med 
juniorverksamhet i distriktet om flera kan vara med.  
Beslutas inbjuda Anita att diskutera juniorverksamheten på styrelsemötet 6 december. 

c) Årsmötet 
Datum fastställs till 10 mars kl 18 (kaffe) i Ryttargårdskyrkan. 
Sekreteraren skickar kallelse och påminnelse om motioner och Årets ledare. 

d) Ordförandekonferens 
Temat fastställs till Östgötsk orientering 2020. Sekreteraren skriver kallelse och nyhet på 
webbsidan. 

e) Suppleanter till styrelsen 
Beslutas lämna förslag till årsmötet att ändra stadgarnas 20§ så att upp till tre suppleanter 
kan väljas till styrelsen. Sekreteraren utarbetar komplett stadgeförslag till nästa möte. 

f) SOFT:s tävlingsregler 
Uppdras åt Karin att lämna in styrelsens ändringsförslag skriftligt till regelgruppen samt 
att framföra de viktigaste på SOFT:s ordförandekonferens 30–31 oktober. Bilaga 3 
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§ 4. Utmärkelser 
OK Denseln och OK Skogsströvarna firar jubileum i höst. Denseln har inkommit med 
ansökningar om ÖOF:s och SOFT:s utmärkelser. Uppdrogs till ordföranden att besluta om 
och hantera utmärkelserna. Lena kan representera distriktet vid Denselns jubileum 13 nov. 
Styrelsen beslutar utdela utmärkelse till förtjänt medlem vid årsmötet (se bilaga till 
originalprotokollet). Bilaga 4 

§ 5. Rapporter, skrivelser 

a) SOFT ordförandekonferens 
Karin deltar i SOFT:s ordförandekonferens 30-31 oktober i Arlanda Stad. Förutom 
diskussion om tävlingsreglerna kommer att informeras om O-Ringens organisation och 
omorganisation på SOFT:s kansli. 

b) Valberedningen 
Ordföranden har i brev påmint om löftena från östra och västra delarna av distriktet att utse 
valberedare. 

c) O-boken 
Lennart och Björn har skickat text, foto och karta, till O-boken. 

§ 7. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

§ 8. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Aktivitetslistan 
justeras av sekreteraren.  Bilaga 5 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Karin Östlin 
Sekreterare Ordförande 


