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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Lena 
Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson. 
Övriga: Torgny Faxén, Ungdom, Jonas Detterfelt, Juniorer (t o m § 3). 
 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen, särskilt till Jonas 
Detterfelt, representant för juniorgruppen. Utsänd dagordning godkändes. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll och aktivitetslistan 
Protokoll 10 från styrelsekonferens på Gotland godkändes och lades till handlingarna. 
Likaså minnesanteckningar från styrelsekonferensen och ordförandekonferens 11-11-
16.  Bilaga 2 

§ 3. Juniorverksamheten 
Jonas redogjorde för verksamheten 2011 enligt tidigare rapport från Anita Wehlin och 
för planer för 2012 med vårläger i Italien, träningsläger inför USM och tävlingsresa 
till SM ultralång.  Bilaga 3, 4 
Styrelsen uttryckte belåtenhet med att verksamheten kommit igång och tagits emot 
väl av juniorer i distriktet. Planerna behandlas i samband med budget för 2012. Det 
finns en osäkerhet genom att vi inte fått beviljat anslag från Idrottslyftet för 2011. 
I samband med detta behandlades redovisning och egenavgifter för 2011 års 
aktiviteter. Egenavgifterna fastställdes till 300 kr/deltagare för SM-läger, 1000 kr för 
Spanienresa och 500 kr för Dalaresa. Detta enligt principen att ÖOF bekostar resa och 
tävlingskostnader och deltagarna själva (eller deras klubb) betalar kostnader för mat 
och logi. Bilaga 5 

§ 4. Förbundets datorer 
Sedan Boxholms OK åtagit sig att ha hand om tävlingsdatorer i distriktet beslutades  
– att datorerna övergår till Boxholms OK utan kostnad, 
– att Boxholms OK uppmanas hyra ut utrustning till andra klubbar mot avgift som 
täcker kostnaderna, 
– att förteckning över utrustning upprättas av BOK, 
– att denna tillsammans med prislista publiceras på ÖOF:s hemsida. 

§ 5. Framtidsforum januari 2012 
Efter positivt gensvar på ordförandekonferens beslutar styrelsen  
– att genomföra Framtidsforum lördag 14 januari i Kvarnparken, Mjölby, 
– att inleda med en sprintävling kl 10, därefter lunch och sedan konferens fram till kl 16. 
Kostnaden beräknas till 2000 kr för hyra och 80 kr per lunch. Thomas har bokat lokaler 
och svarar för de praktiska arrangemangen. Thomas kontaktar Blekinge OF igen och Björn 
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SISU. Lennart bjuder in Tom Hollowell, SOFT. Lennart uppdaterar inbjudan, program och 
hemsida. 

§ 6. O-Ringen 2016 
SOFT har nu reagerat på ÖOF:s ansökan om O-Ringen och begärt in kompletterande 
upplysningar från Valdemarsviks kommun och ÖOF. Hannes Carlsson kommer att 
presentera detta för kommunen, därefter besöker ÖOF Valdemarsvik i januari. 
Thomas skaffar in avtal med kommuner för att se vilka morötter som finns för lokala 
arrangörer.  

§ 7. Förbundsmötet 2012 
Vi inbjuder klubbarna att nominera ombud till SOFT:s förbundsmöte i mars (Lennart 
ansvarig). 

§ 8. ÖOF:s årsmöte 
Torgny avgår ut ungdomskommittén, efterträdare finns inte. Valberedningen arbetar på 
det. 
Beslutades att hålla årsmötet torsdag 8 mars i Ryttargårdskyrkan, om den är ledig, och att 
ha styrelsemöten onsd 18 januari och preliminärt 20 februari.  
Tidplan i övrigt: kallelse senast 8 januari, sista motionsdag 9 februari, utskick senast 23 
februari. 
Lennart kallar till årsmöte och tar in bidrag till och förbereder verksamhetsberättelse till 
nästa styrelsemöte. 

§ 9. MTB, Skid-OL 
Ansvarig för Skid-OL behövs. Lennart frågar Stefan Frick om att vara kontaktperson och 
hjälpa till att hitta ansvarig. 
Beslutades att Skid-OL ska ingå i Arrangemangskommittén. 
Beträffande MTB avvaktar vi till några utövare visar intresse. 

§ 10. Skrivelser, rapporter 

1) Elitbidrag 
OK Kolmården söker bidrag till juniorers förberedelser för deltagande i VM. 
Beslutas att bevilja 50% av redovisade kostnader, dvs 8 024 kr, i enlighet med ÖOF:s 
adminstrativa och ekonomiska riktlinjer. 

2) Arrangemangskommittén 
Björn berättade att det tyvärr inte blev någon deltagare i SOFT:s kartkonferens. 

3) Arrangemang + Ungdom 
Inom Svealand diskuteras att lägga ned distriksmatchen, där Östergötland brukar delta. 
Torgny berättar att ungdomarna uppskattar den. 
Uppdrogs åt ungdoms- och arrangemangskommittéerna att gemensamt hantera frågorna 
för att kunna ha förslag till lösning inför tävlingskonferensen 20 januari. 

4) Ungdom 
27 ungdomar deltog i upptaktsträff för konfirmationsläger. 
96 deltagare i eftersäsongsläger. Hoppas kunna få med utrymme i budget för ledare. 
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Ungdomsaktiviteter har fördelats på klubbar (se protokoll ungdomsledarmöte 11-11-
19). 
Kommittén vill fortsätta med ”unga ledare”. 
Det har börjat bli fart på ungdomsverksamheten i NAIS, TGOK, och OK Motala. 

11. Ev. övriga frågor 
Alla tillönskades en god jul. 

12. Nästa möte 
Onsdag 18 januari och måndag 20 februari, kaffevärdar se aktivitetslista. 
 
 
Vid protokollet   
Justeras 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 
 


