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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Bengt-Ove Blomkvist, Lena 
Fröberg, Björn Karlsson, Lennart Sturesson, Torgny Faxén (suppleant), Marianne 
Nyman (valberedning). Inbjuden gäst Lars Greilert, SOFT. 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordföranden Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och hälsade särskilt Lars 
Greilert välkommen. Utsänd föredragningslista godkändes med tillägg att under 
Övriga frågor behandlas ÖOF:s datorer och ansökan till Idrottslyftet. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokoll 4 från styrelse 2011-04-04 godkändes. 

§ 3. Skrivelser, rapporter 
a) Thomas och Lennart deltog i ÖIF och SISU:s distriktsstämma 13 april. Enda 

fråga utöver sedvanliga var en protest till EU mot förslag till 
momsskyldighet av ideella föreningar. Uppmaning om protest har skickats 
till distriktets orienteringsklubbar. 

b) Två rollups från O-Ringen 2007 har överlämnats till Tio-Mila föreningen i 
Östergötland 2012. Den ena skrotas, den andra förvaras i LOK-gården. 

Arrangemang (Björn): 
c) OK Motalas tävling fungerade bra trots icke godkänd karta och fick många 

lovord. Några invändingar har hörts mot beviljande av dispens, men inga 
åtgärder. Kartan håller nu på att bearbetas.  

d) Tävlingsprogrammet. Det har blivit kollision mellan GM i Boxholm och 43-
kavlen om datum 11–12 aug 2012. Löses troligen genom att LOK väljer 
helgen efter. Bakgrunden är att LOK vill komma ifrån att arrangera samma 
helg som U-tiomila men gärna samma helg som GM – när detta inte avgörs 
i Östergötland. 

Ungdom: 
e) Ca 25 deltagare i USM-lägret i Dalsland 13–15 maj. 
f) Ett 50-tal anmälda till rikslägret i Sälen 27 juni till 2 juli. 
g) Ungdomskommittén har tagit in offerter från flera bussbolag och det visar 

sig ge ett bra utfall. Trots att vi nu betalar för chaufför blir 
kostnadsökningen för 2011 rimlig. 

h) O-ligan pågår, Roxen i ledningen. 
i) Tröjor för ungdomar, ritade av ungdomar, beställda av Trimtex, 400 kr/st. 
k) Unga ledare. Sara Forsberg anmäld till Folksams Ledarcamp 27–29 maj. Ett 

tiotal unga orienterare har anmält intresse av att delta som ”unga ledare”. Ett 
förslag finns att söka bidrag från Idrottslyftet för Unga ledare, beslut nedan. 

l) Konfirmationsläger arrangeras 2012. Tidigare konfirmationsprästen Jonas 
Agestam, Matteuskyrkan, medverkar. 
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§ 4. Övriga frågor 

a) ÖOF:s datorer 
Ellert Thunholm har meddelat att han inte längre vill stå för utlåning av datorer till 
tävlingar. Styrelsen söker ny person alternativt klubb som vill svara för uthyrning. I senare 
fallet får klubben stå för såväl intäkter som kostnader. Lennart annonserar på hemsidan 
med hjälp av arrangemangskommittén. 

b) Ansökan Idrottslyftet 
Styrelsen beslutar skicka in av ungdomskommittén föreslagen ansökan om 15 000 kr. 
till Idrottslyftet. Bilaga 2 

§ 5. Förändringsarbete 
Till diskussion om förändringar mot bakgrund av vikande antal deltagare i tävlingar 
och svårigheter att rekrytera ledamöter till ÖOF:s och klubbarnas styrelser hade 
inbjudits Lars Greilert, SOFT, regionansvarig för bl.a. Östergötland. Efter diskussion 
som redovisas i korthet i bilaga kom styrelsen fram till att ledamöterna ska tänka 
igenom frågan till nästa styrelsemöte, då inriktning på fortsatt förändringsarbete 
diskuteras vidare och beslutas. Bilaga 3 

§ . Nästa möte 
Nästa möte måndag 13 juni kl. 18. 

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


