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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Lena 
Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson. 
 

Färjan från Nynäshamn 
Thomas hälsade välkommen på färjan och öppnade styrelsemötet. 

Punkter att ta upp 
Verksamhet  Ungdom  
 Juniorer 
 Arrangemang 
Framtidsforum 
Ordförandekonferens ÖOF 
Ordförandekonferens SOFT 
Motioner till SOFT 
Verksamhetsplan Skid-OL Mountainbike-OL.  
 

Skid-OL.  
Verksamhetsansvarig bör finnas. 
Höra med Frick om det finns planer. 
Vi ska leta arrangör till DM, med hjälp av stödpengar. Från Skidförbundet får vi 10 834 kr 
att användas till skid-OL i länet. 
Lägga ut på hemsidan, Björn och Lennart lägger ut information. 

Ungdomskommittén och juniorer 
Rullar på. Kostnader följer ungefär budget. 
Behöver göras tydligt vad ÖOF betalar, likaså om det behövs åldersgräns för ”yngre 
seniorer”. 
Vad är syftet med juniorprojektet – bredd eller elit? Idrottslyftansökan: ”stimulans till 
fortsatt satsning och för att stanna kvar inom orienteringen”. 
Krav vi bör ställa: att man deltar i tävlingar även i övrigt. 
Lyssna med Torgny om efterträdare nästa styrelsemöte. 
O-ligan behöver ny ”räknenisse”. 

Arrangemang 
Kent-Åke lägger ned mycket arbete på kartkvalitet i distriktet. En del blir förbannade men 
slutresultatet blir bra. 
Lennart Gustafsson, BOK. Kan ge tips om vad man ska tänka på inför samråd med 
länsstyrelsen. Hur får man arrangörer att hämta information om känsliga områden och ta 
med i det vid samråd? Info finns på länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 
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Hur får vi fler tävlingar i Östergötland? Bättre 2012 än 2011, många tävlingar i vår, april, 
maj, juni men svårt få höstarrangörer. 
Förenkla karthantering vid distriktstävlingar så att distriktets ansvarige godkänner 
utskrifter – för att slippa krånglig certifiering av skrivare. Man bör kunna ställa olika krav 
för olika tävlingar. 
Svårt med planering av tävlingsprogram när ansökan ska vara inne senast 15 jan 2012 för 
2013. Soft ska godkänna vid halvårsskiftet men gjorde det i oktober. 
Distriktsansvariga kan bara se sitt eget distrikts ansökningar. 
Krångel kan medföra att det blir fler distriktstävlingar i stället för nationella framöver. 
Men: ansökan till distriktstävlingar ska nu göras senast 15 maj året innan – vad innebär det 
för antalet arrangemang i framtiden? 
Inbjudan till ÖOF:s banläggar- och tävlingsledarutbildning ute. 
Naturpasset: Lena Fröberg tagit de få frågor som kommit upp. 
Eva-Britt plaketter. 
Om Ellert lägger av…… 
Mountinbike, finns ingen organisation för det. De som är intresserade får ta initiativ. 

Framtidsforum 
Ska vi köra? Thomas förslag bedöms vara trevligt upplägg med sprint - lunch + forum. Alt 
skid-OL. Kvarnparken, Thomas kollar tillgänglighet 14 alt 28 januari. Start 10.00-10.30. 
Föredragningar 11.30, lunch, gruppdiskussioner. Slut ca 16.00. 
Vi kan bjuda in SOFT. 
Startavgift 100 kr.  

Konferensrum Solhem fredag em 

Ordförandekonferens ÖOF 16 nov 
Lennart beställer LOK-gården. Macka.  
Motioner (Lennart) 
Thomas rapport SOFT:s ordförandekonferens. 
SOFT:s verksamhetsplan (Thomas). Se under SOFT-konferens. Några punkter att 
diskutera: Vilka saker är värda att ta upp: Skolverksamhet, Naturpass/motionsorientering, 
kompetensfördelningen. 
Synpunkter i distriktet: DM-medaljer – annat som diskuteras. Hantering av ÖOF:s datorer, 
Boxholm intresserat. 
Upplägget av Framtidsforum – kom gärna med synpunkter. SOFT-medverkan i 
Framtidsforum –  något att framföra? (Lena) 
Värdetävlingar i distriktet: Rapport om 10MILA och O-Ringen, GM, LOK sökt USM. 
(Björn) 
Regelverk bör vara sådant att det underlättar förnyelse och snabba arrangemang. 
O-Ringen (Thomas). 

Ordförandekonferens SOFT 12-13 nov 
SOFT:s ekonomi 
Kan tänka oss att ta ut avgift för att lägga in nationella och distriktstävlingar i Eventor. 
Däremot gratis att lägga in närtävlingar mm. Skickar med det med Thomas. 
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Veteranorienteringar. SOFT tror att det tar många löpare från ordinarie tävlingar. Det tror 
inte vi – tar möjligen från träningar och andra klubbaktiviteter, Det som behövs är att de är 
med i Eventor så att SOFT kan visa på aktiviteterna. Det är möjligt att anmäla fikat till 
SISU. 
O-Ringen med ekonomi. Många frågetecken för arrangemanget i framtiden. Får inte öka 
anställda staben för mycket – minskar lokala intresset. 
Omvärldsanalys och framtidsbilder 

Lördag em Hotell Solhem 

SOFT:s verksamhetsplan 
Vi hittade följande viktiga frågor: 
Kompetensfördelning: förändring, låta distrikt och föreningar göra det de kan. SOFT 
marknadsföring, kommunikation, IT-system (Eventor, OLA, bra rationalisering). Tävlingar 
är vi själva bra på. 
Att säga till SOFT om Naturpasset: Bra men måste bygga på lokalt engagemang. Inte satsa 
på dyra material och byta layout. Känn igen-faktor är viktig, förmedla tips och idéutbyte. 
Mindre av obligaroriska tält, o d. Mindre styrning. 
Skolsatsning: viktigt men kräver personella resurser. Strategi: att stödja idrottslärare med 
kunskap, övningar, idéer – och teknik. Information till skolor på klubbarnas hemsidor med 
hänvisning också till SOFT. 
Attrahera motionärer är viktigt. 10 000 deltagare på 13 orter enligt SOFT. 
Avgifter för Eventor (500 resp 300 kr) skulle ge 0.5–1 MEK/år, Veteranorientering är 
ingen konkurrent. Kan vara 15 000 starter på ett år i Sverige. 

Motioner till SOFT 
Mjölbys motion bifalles. 
Utgivarskap. Skriver motion i enlighet med gamla. Lennart redigerar och skickar ut. 
Motionstid: 
Motionstiden bör vara kortare med tanke på att dagens teknik kan handläggningstiden 
förkortas med e-post och webbpublicering. Vi är dåliga i våra förbund att informera vidare 
till föreningar och få. Lennart gör förslag även här. 

Verksamhetsplan 
Datorutrustning försvinner efter 2011. Nu framkommer att Boxholms OK behöver dem till 
GM 2012 och är beredd att överta skötseln. Behandlas på nästa styrelsemöte. 
Vi vill stötta föreningar att arrangera. Men behöver intresserade att stå för stöttningen. 
Utbildning: Kjell Holmström efterlyser träffar för att bilda nätverk, träffa likasinnade. Vad 
tror vi behövs? Kurser för nya föräldrar/ungdomsledare. Plus att ta hand om nya föräldrar. 
Att köra ungdomstränarkurs genom SISU kostar 1500 kr per person. Bör första stegen i 
ungdomsledarutbildningen läggas på distriktsnivå i stället för SOFT?  
Hjärtstartare stryks. 
Junior och ungdom. Vi kan inte öka budget jämfört med 2011, kan inte köra ner kapitalet i 
botten. Att inte minska verksamheten kräver troligen större klubbandel av kostnaderna.  

Övrigt 
Arrangemangskommittén arbetar med anvisningar för banlängder i DM-tävlingar. 
 


