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

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

§ 2. Föregående protokoll 
Protokoll 2 från 20 febr och protokoll 3 från 8 mars godkändes. 

§ 3. Ekonomi för juniorerna 
Anita Wehlin hade ställt några frågor beträffande budget och kostnader för juniorer. 
Beslutades att regler för kostnadsersättning för ungdom och juniorer gäller även vid 
Italienresan. Konstaterades också att i framtiden behöver vi skilja på ersättning vid 
utlandsresor och i Sverige. 
Idrottslyftet. Vi fick inga bidrag 2011. I år har ungdomskommittén sökt 14 000 kr. 
Beslutades att söka även för juniorer enligt juniorgruppens förslag omfattande 72 000 kr. 

§4. SOFT förbundsmöte 2012 – eftersnack 
Lena rapporterade att förslaget om ansvarig utgivare för Skogssport inte gick igenom, men 
det gick till votering vilket är ett steg framåt. Motionerna om SM för veteraner avslogs 
utan diskussion. Motionen om längre motionstid avslogs, men efter ett positivt motionssvar 
från förbundsstyrelsen.  
Efter förbundsmötet har SOFT:s kansli skickat erbjudande om att delta i arbete med 
distrikts- och föreningsutveckling med ”Målstegen” som grund. Styrelsen bedömde att 
efter det ringa gensvaret på att få igång diskussioner i samband med Framtidsforumet i 
januari är det bäst att avvakta med detta. 

§ 5. Planering 2012 
Styrelsens verksamhet under 2012 diskuterades mot bakgrund av den av årsmötet 
fastställda verksamhetsplanen. 
Beslutades att erbjuda tre mindre klubbar att vi besöker dem i samband med ÖOF 
styrelsemöte, då vi redogör för styrelsens arbete och klubben får diskutera sin verksamhet. 
Thomas kontaktar klubbar. 
Styrelsekonferens blir även i år på Gotland 20-21 oktober. 
Motionsorientering: styrelsen följer den verksamhet som kommit igång i några klubbar. 
O-Ringenansökan: ÖOF och Valdemarsviks kommun har svarat på ett antal frågor från 
SOFT. Valdemarsvik erbjuder goda villkor. Vi avvaktar SOFT:s svar innan vi samlar ihop 
klubbarna och diskuterar det SOFT erbjuder. Förhandsbesked är utlovat till 15 maj. 



Östergötlands Orienteringsförbund  styrelseprotokoll 2011- 

 2 (2)  

Möten: styrelse 28 maj, 10 sept, 20-21 okt, 26 nov. Ordförandekonferens 14 nov. SOFT-
möten av intresse: ordförandekonferens 17-18 nov, tävlingskonferens 25-27 jan 2013, 2-3 
febr distriktsledare barn och ungdom. 

§ 6 . Skrivelser, rapporter, aktivitetslista 
ÖIF:s årsmöte 16 april, ingen från ÖOF deltog. 
ÖLFA:s årsmöte 22 mars, ingen från ÖOF deltog. 
SDF-anslag 2012: Lennart sänt in ansökan i början av april. 
Arrangemangskommittén. Ansökningar om 22 nationella och fyra distriktstävlingar för 
2013, en mer än 2012. 
Arrangemangskommittén har inte kunnat godkänna karta till en tävling i distriktet, då den 
var allt för detaljerad. Tidigare har distriktets kartansvarige kunnat få stöd från SOFT:s 
kartgrupp vid godkännande/icke godkännande av kartor. Sedan kartgruppen upplösts 
erbjuder styrelsen sig att fatta beslut om arrangemangskommittén i framtiden vill hänskjuta 
ett avgörande till styrelsen. 
Ungdomskommittén. Försäsongsläger har genomförts med samling även för kommittén 
och ledare. Christer Broström, OK Denseln, tar över administration av O-ligan.  
Ekonomi. Inga avvikelser att rapportera. 
Inga skrivelser att behandla. 
Aktivitetslistan. Justeringar enligt    Bilaga 2 
Björn har fått kontakt med IP Skogen, som har mycket lite material. Björn återkommer. 

§ 7. Övriga frågor 
Inget att behandla. 

§ 8. Nästa möte 
Nästa möte måndag 28 maj kl. 18, Björn fikabröd. 

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


