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

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordföranden Thomas Kleist förklarade mötet öppnat. Utsänd föredragningslista 
godkändes med tillägget att under Övriga frågor behandlas SM-status för veteraner 
och Styrelsekonferens Gotland; SOFT:s förbundsmöte behandlas sist. Bilaga 1 

§ 2. Föregående protokoll och aktivitetslista 
Protokoll 7 från styrelse 2011-08-22 godkändes. Protokoll och aktivitetslistan lades 
till handlingarna. Bilaga 2 

§ 3. Framtidsforum 20 oktober 
Endast ett tiotal anmälda hittills. Beslut: Om inte minst 30 deltagare från 15 klubbar 
har anmält sig 7 oktober skjuter vi upp forumet. Lennart informerar i så fall klubbar 
och webb. 
Förberedelser för forum: deltagande från Blekinges OF och SISU klart; körschema 
gicks igenom. Lennart sänder ut program och påminnelse. 

§ 4. O-Ringen 2016 
O-Ringenstyrelsen hade möte 2 oktober, men vi har inte fått någon rapport. 
Diskuterades vad det innebär att O-Ringen söker generalsekreterare. Oro för 
centralisering, styrelsen uttryckte att det lokala i arrangemanget måste betonas. 

§ 5. Skrivelser, rapporter 

a) Ungdom 
Skriftlig rapport från Torgny Faxén: 
– har två ggr frågat hur vi skall redovisa Idrottslyftet från i fjol men ej fått svar, 
– inte heller svar om ansökningar till Idrottslyftet i år från ÖOF ungdom och junior, 
– ekonomin i övrigt vad gäller ungdom 2012 ser ut att följa budget totalt sett men 
räkning från USM återstår. Jag och B-O sätter oss ner när allt är inne och räknar ut 
vad klubbarna skall betala.  
Thomas redogjorde för sin undersökning om Idrottslyftet: Inga pengar har delats ut i år eftersom 
SOFT har ont om likvida medel. 

b) Juniorer 
Anita Wehlin har skriftligen meddelat att 
– Junior Camp Sälen: bokade två platser till Östergötland. Tyvärr var det ingen junior 
från distriktet som anmälde sig så jag avbokade platserna. 
– helgen 1-2  okt ordnade vi en ÖOF-resa till Ultra SM. Ca 25 löpare sprang Ultra 
SM och några stycken sprang "vanlig" tävling. Resultatmässigt placerade sig Olle 
Kalered, OK Denseln bäst med en tredje plats i H21. 
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– Enligt en utvärdering på bussen i helgen är juniorerna ganska nöjda med årets 
verksamhet och nivån är även anpassad så att vi ledare orkar med. 
– När är det lämpligt att juniorgruppen deltar på styrelsemöte ang nästa års 
verksamhet? 
Styrelsen hälsar representant för juniorgruppen välkommen 21 november. 

c) ekonomi 
B-O meddelade att vi håller ungefär budget, dock med frågetecken för Idrottslyftet. 

c) Arrangemang 
Inbjudan har gått ut till banläggar- och tävlingsledarkurs 11 november. 

§ 6. Övriga frågor 

a) Styrelsekonferens Gotland 
Hotell och båt bokade för fem anmälda personer (=ordinarie i styrelsen). Thomas 
bokar hyrbil. Framtidsforum, ordförandekonferens 16 november och ev. SOFT-
motioner blir huvudfrågor. 

b) Veteranmästerskapen 
Några deltagare vid veteran-RM i Sundsvall uppmanar att skriva motioner till SOFT 
om att höja statusen till ”SM för veteraner”. Frågan bordlades till 
Gotlandskonferensen. 

c) SOFT:s ordförandekonferens 
Vi har fått inbjudan till ordförandekonferens 12–13 november, Thomas anmäler sig. 

§ 7. SOFT förbundsmöte 2012 – motioner 
Ingen inbjudan har kommit till förbundsmötet 17–18 mars 2012, mer än på SOFT:s 
hemsida. Därmed har det inte gått ut information om att motionstiden går ut redan 1 
november. Lennart anser detta demokratiskt tvivelaktigt och föreslår att ÖOF 
motionerar om stadgeändring så att motioner kan lämnas senare. Lennart vill vidare 
att ÖOF motionerar (som till 2006 års förbundsmöte) om att redaktören för 
Skogssport bör utses till ansvarig utgivare.  
Beslut: Frågorna tas upp på styrelsekonferensen. Lennart skickar ut 2006 års motion 
till ledamöterna. 

§ 8. Nästa möte 
Nästa möte måndag 21 november kl. 18 (Anneli/Torgny fika). 

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


