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 Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, 
Lennart Sturesson. 
Adjungerad: Anneli Berggren (Ungdomskommittén). 
Från OK Motalas styrelse: Jerry Martinsson, ordförande, Sture Ahl, Leif Andersson, 
Larry Holmberg. 
 

§ 1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande Thomas Kleist förklarade mötet öppnat och tackade för att styrelsen fått 
komma till OK Motala. Utsänd föredragningslista godkändes. Bilaga 1 

§ 2. Diskussion med representanter för OK Motala 
Frågor som togs upp till diskussion var tävlingsdeltagande, motionsorientering, ungdom, 
samordning av tävlingsprogram och kartfrågor. 
Tävlingsdeltagande minskar inte längre. Positivt med många Öppna motionsbanor, men det vore 
bra om man kan trycka kartor direkt på TC. OKM menade att det borde vara tillåtet för ÖM-banor.  
Motionsorientering: OKM har försökt med men har inte mött något intresse och därför inte 
prioriterat. 
I stället satsning på ungdomar. Har kontakt med alla idrottslärare. Skolkartor i alla skolor i 
tätorten. Grundtanke är ”syns vi så finns vi” och det börjar ge effekt, kommun och företag vänder 
sig till OKM för att få hjälp. Deltar i Sportis Camp med hjälp av idrottslyftet. Nybörjarkurs, 
kompisar kommer med. Men det är svårt få ut ungdomar på tävling som inte har "rätt" föräldrar. 
Därför försök med föräldrakurs parallellt med nybörjarkurs.  
Funktionärer: Försöker få yngre (från ca 40 år) att åtminstone gå parallellt. Men jobben finns inte i 
Motala så många försvinner. 
Krav på ÖOF? 
Samordning av tävlingsprogrammet är jätteviktigt, inkl. närliggande distrikt.  
Kartor. Godkännande av karta Olivehult har dragit ut på tiden, OKM vill ha ett besked och ser 
gärna att ÖOF ska ge svar inom en bestämd tid. 

§ 3. Föregående protokoll  
Protokoll 5 från 28 maj 2012 godkändes. 

§ 4. O-Ringen 2016 
Thomas rapporterade: Inför SOFT-styrelse 9/9 har Dalarna fått preliminärt ja, men ett avtal saknas. 
ÖOF har inte fått föredra sitt koncept muntligt. Valdemarsvik har skrivit av alla planer för O-
Ringen. O-Ringen har tillsatt utredning om framtiden, ska inhämta distriktens synpunkter. 
Styrelsen godkände ordförandes åtgärder och skrivelse till SOFT. Bilaga 2 

§ 5. Anmälningstiden för DM i Torpa 
Anmälningstiden till lång-DM var satt till16 dagar, vilket medförde att många var tvingade att 
efteranmäla sig.  
Styrelsen betonar att arrangemangskommitténs rekommendation med max nio dagar före tävlingen 
bör följas. 
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§ 6. OK Motalas karta vid Olivehult 
Styrelsen konstaterar att besked om godkännande av karta måste ges inom rimlig tid, 
eventuellt bör en tidsfrist införas. Det är viktigt eftersom karta ska vara klar och godkänd när 
inbjudan skickas ut. 

§7. Styrelsekonferens Gotland 
Resa bokad 11.05 från Nynäshamn med konferensrum. Likaså rum på Hotell Solhem med 
konferensrum. 
Ämnen att ta upp:  
– O-Ringen-remiss, Kjell Holmström är inbjuden.  
– Motionsorientering inklusive presentation på hemsidan. 
– Ordförandekonferensen, ev. ämne kartproduktion. 
– Föreslå förbättringar av SI-systemet, ändring av tävlingsregler.  

§ 8. Skrivelser, rapporter, aktivitetslista 
a) Aktivitetslistan. Bilaga 3 
– Skid-OL. Vi ber Stefan Frick komma till styrelsemöte i november för att diskutera (Björn). 
– IP Skogen. Björn rapporterade att det inte gått att nå BK Derby Bandy för diskussion, inte 

heller Östgötastiftelsen. Eftersom behovet av material hos OL-arrangörer verkar 
litet avskrivs frågan. 

– Besöka klubbar. Vi väntar med nästa till 2013. 
– Kartutskrifter.  Björn rapporterade att det ska komma nya regler som gör det lättare att 

certifiera. Tas upp på styrelsekonferens. 
Felaktig tömning av brickor. Diskussion fortsätter på styrelsekonferensen. 
Gratisex Skogssport. Får gå till två ungdomar i ungdomskommittén, Lennart ombesörjer. 
b) Ekonomisk rapport.  
En fråga om SDF-anslaget tas upp nästa möte. Bilaga 4 
c) Arrangemang.  
GM i Boxholm har fått bra omdömen. Det var svårigheter att få till jury, men till slut utsåg 
distrikten Blekinge, Skåne och Gotland ledamöter.  

§ 7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 8. Nästa möte 
Nästa möte styrelsekonferens på Gotland. 

§ . Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade åter OK Motala för intressanta 
diskussioner och gästfrihet. 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
Lennart Sturesson  Thomas Kleist 
Sekreterare Ordförande 


