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

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

§ 2. Föregående protokoll  
Protokoll 4 från 25 mars 2013 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. SOFT:s verksamhetsplan 2014–15 
Styrelsen antog föreliggande förslag till remissvar. Bilaga 2 

§ 4. Svar på SOFT-enkät om distrikten 
Styrelsen gick gemensamt igenom frågorna som Thomas Kleist besvarar. 

§ 5. SOFT:s distriktskonferens 
SOFT har inbjudit till konferens för distriktskanslister m fl. Styrelsen beslutar utser Thomas 
Kleist och Lennart Sturesson att representera ÖOF. ÖOF bekostar resan. 

§ 6. Förbundsstämma 2014 
SOFT:s nästa förbundsstämma är planerad till 15–16 mars 2014. Motioner skall lämnas till 
SOFT senast 1 november. Styrelsen tänker vidare på motion om utgivarskap för Skogssport 
och eventuella behov av regeljusteringar, t ex kartskala. Föreningarna uppmanas att redan nu 
börja tänka på motioner.  

§ 7. Rapporter, skrivelser, aktivitetslista 

a) ÖIF:s och Sisus årsmöten 
Thomas och Lennart deltog. Ämnen som togs upp var bl a framtidens idrottsförening, 
idrott på barns villkor och rekrytering av invandrare. 

b) Ekonomi 
Kassören presenterade resultat- och balansrapport samt huvudbok. Hittills får 
transaktioner, tävlingsavgift endast från natt-DM. Bilaga 3 

c) SOFT om arkivering 
SOFT:s kansli har svarat på fråga om arkivering av resultat att backup tas av Eventor och att 
därmed resultatlistor och tävlingsrapporter finns bevarade för historien. Därmed finns ingen 
anledning för ÖOF att arkivera resultatlistor från DM. 

d) Ungdomskommittén 
Kommittén söker flera ledamöter, särskilt från västra delen av länet.Aktivitetslista 
Nästa styrelsemöte ändras till 3 juni. 
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§ 8. Övriga frågor 
Diskuterades SOFT:s beslut att göra bolag av O-Ringen. Olyckligt att styrelsen inte lät 
förslaget gå på ny remiss till distrikten, eftersom det är en stor fråga och förslaget om bolag 
kom in på ett sent stadium i utredningens förslag. Styrelsen känner stor tveksamhet om att det 
är den ekonomiskt och idrottsligt rätta lösningen. Kanske hade stiftelseform varit bättre. 

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

 


