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Närvarande: 25 personer representerande 17 klubbar, styrelsen, 
arrangemangskommittén och valberedningen (se bilaga). 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Kleist hälsade välkommen och förklarade konferensen öppnad. 

2. Vad händer i distriktet: information från styrelse, kommittéer och klubbar  
Björn Karlsson rapporterade om tävlingar under 2011: klar uppgång i deltagande i DM 
2010 och 2011, särskilt bland ungdomar. Övrig statistik är inte klar. 
Styrelsen rapporterade från styrelsekonferens på Gotland, bl a om Skid-OL 
(verksamhetsansvarig sökes); datautrustningen som övertagits av Boxholms OK 
(Staffan Runtegen ansvarig, information på hemsida ska uppdateras); juniorprojektet, 
med ej besvarad ansökan till Idrottslyftet. Se vidare styrelseprotokoll och 
Minnesanteckningar från styrelsekonferensen. 
Björn informerade om planerade tävlingar 2012 och representanter för arrangemangen 
om dagsläget: Linköpings OK Silva Leauge sprint, 10-mila i Kvarn, Boxholms OK GM. 
LOK har sökt USM 2016 och ej fått svar, i likhet med ÖOF:s ansökan om O-Ringen 
2016. Svealand har ett förslag att sluta med distriktsmatch tillsammans med 
Östergötland, som då blir utan motståndare. Det påpekades att det är stressigt med GM 
och distriktsmatch samma vecka. Det kommer att diskuteras i ungdomskommittén i 
samband med eftersäsongslägret som har lockat inte mindre än 96 deltagare. 
Från klubbarna: 
Matteus inbjuder till ny typ av tävling i Vrinneviskogen i maj: tvåmannastafett med 
sprint + medeldistans. 
Tjalves Skogskampen fortsätter två år till. Antalet deltagare har inte varit enligt 
förväntningarna, men många föräldrar har ställt upp och hjälpt till. 
Ekorren Cup finns inte i tävlingsprogrammet: en miss, tävlingen ska genomföras. 
Valberedningen arbetar och söker framför allt styrelseordförande i ÖOF. 
Tävlingsansökan för 2013 ska vara inne 15 jan 2012, för distriktstävlingar 15 maj. 
Samstämmig uppfattning att detta är att gå åt fel håll, om man vill ha fler arrangemang. 
Man bör i stället satsa på samordning mellan distrikten med hjälp av Eventor. 

3. Motioner till SOFT 
Mjölby OK har med ÖOF-styrelsens bifall motionerat om att veteranmästerskapet ska få 
SM-status. Styrelsen har lämnat in två motioner, en om att Skogssports redaktör bör 
utses till ansvarig utgivare, en om att underlätta att lämna motioner till förbundsmötet. 
Alla tre fick stöd av ordförandekonferensen. 
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En motion om kartskala har enligt Skogssport och SOFT:s motionsförteckning lämnats 
in av Finspångs SOK. Klubbstyrelsen känner inte till denna. 

4. O-Ringen 2016 
Efter flera påstötningar har O-Ringenorganisationen hört av sig och begärt in 
kompletterande information om ÖOF:s ansökan om O-Ringen i Valdemarsvik 2016. 
Svar ska vara inne 15 mars 2012. Det innebär att besked inte kan väntas förrän till 
sommaren 2012. 
Årets O-Ringen gav bara 1,6 MEK i överskott. Thomas anser att det går att göra ett bra 
O-Ringen i Valdemarsvik, gärna kompletterat med Söderköping, men att ekonomin 
kommer att vara den springande punkten. Han har begärt att få se avtalen med 
kommunerna de senaste åren för att kunna göra en ekonomisk bedömning.  
Diskussionen gav stöd för Thomas uppfattning, 4–5 fasta tjänster i O-Ringen väcker 
betänkligheter. Fråga när vi måste ha besked för att kunna få tid att organisera – 
Valdemarsvik kommun behöver tid för planarbete för C-ort mm. 
ÖOF:s styrelse arbetar vidare med frågan, kanske i större grupp än Thomas Kleist och 
Kjell Holmström. 

5. Framtidsforum 
För få anmälda till Framtidsforum i oktober 2011 gjorde att styrelsen ställde in och 
föreslår ett arrangemang preliminärt lördag 14 januari. Det börjar med sprintävling, 
därefter lunch och 3-4 timmars diskussioner i Folkets Park, Mjölby. 
Förslaget fick församlingens stöd. 

6. SOFT:s ordförandekonferens och Förbundsmöte 
Thomas rapporterade från ordförandekonferensen 12-13 nov, som till stor del handlade 
om förberedelserna för förbundsmötet. Ett antal utkast till verksamhetsplan för olika 
områden finns på orientering.se. 
Ekonomi: Ekonomin är dålig, kansliet kan komma att minska med ca fyra tjänster. En 
anledning är att O-Ringen 2012 gick dåligt, en annan att statsbidragen via RF minskar. 
Viktigt att rapportera LOK-stöd och annan verksamhet. Det framkom att kanske bara 
hälften av aktiviteterna rapporteras. En idé är att varje klubb ha en ansvarig för 
rapportering. 
IT-strategi: vilken kompetens behövs på kansliet? Diskussionen gav vid hand att 
Eventor är viktigt. Ett förslag var att ta ut avgift för att lägga in arrangemang i Eventor. 
Positiva reaktioner på detta förslag. OLA behövs, men vem skall äga? O-Ringen, open 
source eller privat aktör? Per Magnusson menade att open source kan vara ett bra 
alternativ. 
Fråga om kompetensfördelning: vad är förbundet bra på, vad är klubbarna bra på? 
Klubbarna brister i IT och kommunikation. Prioritering för kansliet: Kommunikation, 
landslaget, skolan med kartkunskap. (Idrottslyftet kan ge bidrag för skolkartor, Skåne 
har sökt för hela distriktet.)  
Fråga: diskuterades ny regionindelning? Svar: nej. 
 
 
Nedtecknat 2011-11-21 av 
Lennart Sturesson 
Sekreterare 


