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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Lena Fröberg, 
Björn Karlsson, Lennart Sturesson, Anneli Berggren (Ungdomskommittén). 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordföranden Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokoll 3 från konstituerande möte 11 mars godkändes och lades till handlingarna.  

§ 3. Förändringsarbete, inbjudan Lasse Greilert 
Behovet av förändringar inom orienteringen och föreningsarbetet i Östergötland 
diskuterades. Två frågor behöver vi framför allt arbeta med, dels arrangemangen 
inom distriktet för att nå många, dels förenings- och distriktsutveckling för framtidens 
orientering. 
Beslut: Till nästa styrelsemöte inbjuds Lasse Greilert och Marianne Nyman för en 
diskussion om hur vi ska lägga upp ett förändringsarbete där intresserade från 
distriktet och klubbarna medverkar. 

§ 4. Årsplanering 
Planering av möten under 2011, se aktivitetslista och kalender på hemsidan. Bilaga 2 
På varje styrelsemöte ska en punkt ha inriktning på framtid/visioner. 

§ 5. Juniorcamp Sälen 
Beslutades förra mötet. Juniorledarna går ut med inbjudan på hemsidan enligt 
intentionerna. 

§ 6. Ledarcamp 
Ungdomskommittén anmäler Sara Forsberg till Folksams Ledarcamp 27–29 maj. 

§ 7. Övriga frågor och rapporter 
a)  OK Motalas tävling 
ÖOF:s kartansvarige har inte kunnat godkänna kartan för tävlingen 17 april på grund 
av de svårigheter som uppstått med laserskannade kurvor. 
Beslut: OK Motala ges dispens att genomföra tävlingen trots att kartan ej är godkänd 
av kartansvarig i ÖOF. Detta ska framgå av PM. 
b)  Juniorläger Alicante 
Rapport från Anita W att lägret varit lyckat. Kostnaderna har hållit sig inom ramen. 
Planering för resten av året pågår. Bilaga 3 
c)  Idrottslyftet 
Thomas har lämnat in ansökan till Idrottslyftet för juniorverksamheten och fått kvitto 
på att ansökan inkommit. Bilaga 4 
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d) ÖLFA årsmöte 
Lennart har deltagit i Arkivförbundets årsmöte i Norrköping 24 mars. 
e) ÖOF stadga 
SOFT har meddelat att stadgeändringarna kommer att behandlas i förbundsstyrelsen 6 
maj. 
f) Enkät om föreningsutveckling 
Inskickad till SOFT 4 mars. 
g) Dispens från tävlingsjury 
Generell dispensansökan att inte utse jury vid nationella tävlingar inlämnad till SOFT 
av arrangemangskommittén. 
h) Arkivskåp Idrottens hus 
Lennart och B-O har beställt ytterligare ett arkivskåp i Idrottens hus. 
i) SDF-rapport 
Lennart håller på att fylla i. Konstaterades att även USM-läger ska ingå i ansökan. 

§ 8. Nästa möte 
Nästa möte måndag 9 maj alt 12 maj kl. 18, plats meddelas senare. 

§ 9. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare  Ordförande 
 


