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Närvarande styrelseledamöter: Thomas Kleist, Lena Fröberg, Björn Karlsson, Lennart 

Sturesson, Bengt-Ove Blomkvist. 

Adjungerade: Anna Håkansson och Sara Forsberg, ungdomskommittén. 

 

1. Inledning  

Ordförande Thomas Kleist förklarade konferensen öppnad på färjan fredag 18 oktober. 

Som dagordning användes dagordning till styrelsemöte 19 oktober. 

2. Ekonomi 

Tävlingsavgifter ligger 100 000 kr under budget. Vi hoppas att SOFT-bidrag enligt budget 

100 000 kr kommer in. Resultatet kommer att bli negativt för 2013, men vi har en buffert på 

ca 400 000 kr. Med tiden måste vi anpassa kostnaderna efter intäkterna, framför allt kanske 

genom ökade egenavgifter vid aktiviteter. 

3. Ungdom 

Ungdomsfrågor var konferensens ungdomstema och Anna och Sara inledde med att dela med 

sig av sina erfarenheter från ungdomsverksamheten. ÖOF har en av landets mest omfattande 

ungdomsverksamhet; det är inte många distrikt som reser på läger. Dessa uppskattas av 

ungdomarna, liksom GM och distriktsmatchen. 

Unga ledare involveras i verksamheten och det uppskattas också av de vuxna ledarna som kan 

koncentrera sig på stöd och organisation. Unga ledare är den bästa ”juniorverksamheten” vi 

har. 

Anvisningar i form av checklistor finns för de olika aktiviteterna. 

Nu hoppas man på två nya ledare till ungdomskommittén. 

På fråga om de saknar något, svarade de att det var besvärande att inte kunna skicka med flera 

deltagare till GM och distriktsmatch (se styrelseprotokoll). 

Distriktsmatchen 2014 arrangeras av Östergötland, arrangörsklubb sökes nu.  

4. Juniorer 

Det är svårare att veta vad som är en bra verksamhet för juniorer. Vad vill juniorerna ha?  

Idéer: 

# Vi bör kanske satsa på att ”behålla”.  

# Resor tillSilva Leauge, öppna för alla. 

# Enkla arrangemang hemma, sammankomster före och efter säsong. 

# Satsa på Unga ledare. 
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# Paddlingsläger. 

# Klubbarna stöder sina bästa juniorer – ÖOF i stället på bredd. 

# Samla juniorerna redan i januari och diskutera årets verksamhet. 

# Facebooksida för juniorer. 

5.  Arrangemang 

Olika idéer diskuterade, dels större tävlingar, dels satsning på många motionsarrangemang 

som är öppna även för ”icke-orienterare”. 

# Söka värdetävlingar – men vissa har dålig ekonomi. 

# Tjust-Östgöta 5-dagars 2016. Eventuell fortsättning av Östgöta 3-dagars. Fyra arenor att 

variera mellan i Östergötland, där det finns turistvärden att erbjuda som komplement. 

# Tidpunkt svårt. Sista helgen i juni med dispens från vårstoppet? 

# Samordna DM med granndistrikt. 

6. Träff med ungdomsledare från Gotlands 

Inbjudna var Anders Nilsson, tävlingsansvarig Gotlands OF och ungdomsledare i Gotlands 

Bro OK, och Jonas Pettersson, rekryteringskommittén i Gotlands Bro OK. 

GOF:s ungdomsverksamhet består av gemensamma resor, ungdomscup med 1400-1500 

deltagare i maj. Orienteringstävlingen i maj vänder sig till ungdomar/klasser i grundskolan. 

Priser (inträde till Kneippbyn) delas ut till klasser som deltagit med lag i de tre deltävlingarna: 

orientering, innebandy och fotboll. 

I GBOK har man bytt namn på ungdomskommittén till rekryteringskommittén. Började med 

att man fick 70 000 kr från Idrottslyftet. Sockenkartor producerades och användes i 

orienteringskurser med samling vid kyrkan. Samtidigt fick man 4-5 nya ledare. 

Nu åker klubben ut till skolor och ”leker orientering”, t ex i gymnastiksalen med SI-enheter. 

Flera grupper i barnverksamheten, från Wild kids för 6-åringar och uppåt, alla samtidigt som 

klubbträningen på tisdagar.  

Man har kurs för föräldrar till icke infödda orienterare. 

Morotsloppet för barn upp till HD12 som inte är så säkra utan vill gå med föräldrarna. 

En ungdomsresa vår och höst har utvecklats till klubbresa, en lyckad utveckling. 

7.  Avslutning 

Lördag eftermiddag hade vi diskuterat de frågor vi planerat och haft formellt styrelsemöte. 

Thomas frågade om denna typ av konferens har varit meningsfull. Alla deltagare tyckte så 

och kunde referera till andra östgötar som anser att styrelsekonferenserna är värdefulla. 

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade konferensen avslutad, varefter gemensam 

middag förtärdes på Gutekällaren. 

 

Nedtecknat 2013-10-30 av 

 

Lennart Sturesson 


