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Ordförande Thomas Kleist hälsade alla välkomna. Han inledde med utdelning av plaketter 
för ”Utmärkta SM-insatser 2011”. Dagen innan hade han delat ut utmärkelsen ”Årets 
ledare” till Ellert Thunholm på IFK Linköpings OS årsmöte. 
  

§ 1.  Mötets öppnande 
Thomas Kleist förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2.  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 
Upprop och granskning av fullmakter genomfördes. Röstlängden fastställdes till 21 
röstberättigade ombud. Därutöver deltog 14 personer från föreningar, styrelse, 
valberedning, mm. Bilaga 1 

§ 3.  Fastställande av föredragningslista   
Den föreslagna dagordningen fastställdes. Handlingar, se bilaga 2 

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet ansågs vara behörigt utlyst. 

§ 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Marianne Axelsson och till sekreterare Lennart Sturesson. 

§ 6.  Val av protokolljusterare  
Till protokolljusterare valdes Gunnar Axelsson, OK 64 Torpa, och Maria Lillieström, OK 
Skogsströvarna. 

§ 7. Val av rösträknare 
Till rösträknare utsågs protokolljusterarna. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes med tillägget att revisorssuppleant 
Leif-Åke Karlsson tillhör Linköpings AIK. Se bilaga 2 

§ 9. Styrelsens årsredovisning 
Årsredovisningen med resultaträkning och balansräkning godkändes. Se bilaga 2 

§ 10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Monika Lundqvist. Bilaga 3 

§ 11. Ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning 
Med revisorernas tillstyrkan beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2011. 

§ 12. Förslag från styrelsen eller revisorerna.  
Inget förslag fanns att behandla. 



Östergötlands Orienteringsförbund  årsmötesprotokoll 2012-03-08 

 

 2 (3)  

§13. Behandling av motioner  
Motion från Linköpings OK om att upphäva föregående årsmötes beslut att silver- och 
bronsplaketter ej skall utdelas i DM-klasserna HD35 och uppåt. Motionen innehöll två 
alternativ 

1) att återgå till tidigare praxis, 
2) att utdelningen begränsas till de pristagare som själva eller medelst ombud deltar 

vid prisutdelningen. 
Ordföranden ställde i proposition dessa mot varandra för att sedan ställa det segrande mot 
styrelsens avslagsyrkande. Årsmötet stödde alternativ två vilket ställdes mot styrelsens 
avslagsyrkande.  
Årsmötet beslutade med acklamation att avslå motionen. 
 

§ 14. Fastställande av Verksamhetsplan och budgetkommentarer för 2011. 
I diskussionen om verksamhetsplan för ungdomskommittén uppkom fråga om det är  
förenligt med idrottsrörelsens religiösa neutralitet att erbjuda konfirmationsläger i 
samarbete med Svenska kyrkan. Det framhölls att de som inte är religiösa eller har annan 
religion borde ges samma förutsättningar. Årets konfirmationsundervisning har redan 
börjat, men man enades om att stryka ordet "konfirmationsaktiviteter" i verksamhetsplanen 
så att ÖOF:s ungdomskommitté nu ska ge "Bidrag till läger mm.” 
Årsmötet fastställde styrelsens förslag till ”Verksamhetsplan och budgetkommentarer 
2012” med ovanstående ändring.  Se Bilaga 2 

§ 15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av 
inkomst- och utgiftsstat för 2011. 

Årsmötet beslutade att ingen årsavgift ska utgå till ÖOF. 
Årsmötets fastställde av styrelsen föreslagen budget för 2012. Se Bilaga 2 

§ 16. Val av styrelseordförande 
Till ordförande för ett år omvaldes Thomas Kleist, Mjölby OK. 

§17. Val av styrelseledamöter 
Till ledamöter för en tid av två år omvaldes  
Lena Fröberg, GoIF Tjalve 
Lennart Sturesson, Linköpings OK.  
Inget förslag till suppleant fanns, men styrelsen uppmanades att adjungera representant för 
ungdomskommittén vid varje möte. 
I styrelsen ingår också Bengt-Ove Blomkvist och Björn Karlsson, valda 2011. 

§ 18. Val av styrelsesuppleanter 
Inget förslag till suppleanter fanns. 

§ 19. Val av revisorer 
Till revisor för 2012 omvaldes Monika Lundqvist, Skogspojkarnas OK. 
Till revisorssuppleant omvaldes Leif-Åke Karlsson, Linköpings AIK. 

§ 20.  Val av ombud till ÖIF årsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. 
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§ 21. Val av ombud till SOFT:s förbundsmöte 
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud. Till årets förbundsmöte har styrelsen 
utsett  
Lena Fröberg, GoIF Tjalve, Mikael Andersson, Linköpings OK, och Sara Forsberg, OK 
Kolmården. 

§ 22. Val av valberedning 
Till valberedning valdes 
Sonja Hansson, GoIF Tjalve (sammankallande) 
Staffan Runtegen, Boxholms OK. 
Inget förslag till valberedare för Linköpingsområdet fanns.  
Årsmötet uppdrog åt klubbarna i Linköpingsområdet att enas om en valberedare och senast 
i maj månad meddela valberedningen och styrelsen sin kandidat. 

§ 23.  Avslutning 
Marianne Axelsson tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna och 
återlämnade ordförandeklubban till Thomas Kleist, som kvitterade med en blombukett som 
tack till mötesordföranden.  
Avgående sammankallande i ungdomskommittén Torgny Faxén avtackades för ett gott 
arbete under många år och fick också motta blomster. 
Thomas Kleist tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
Efter förhandlingarna diskuterades motioner och andra frågor som ska behandlas på 
SOFT:s förbundsmöte. I diskussionen deltog ombuden, ÖOF:s styrelse och ett stort antal 
av årsmötesdeltagarna. 
 
Vid protokollet  
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