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1. Mötets öppnande, dagordning 
Ordförande Thomas Kleist hälsade välkommen. Dagordningen godkändes. 
 
2. Föregående protokoll  
Föregående protokoll från styrelsemötet i november godkändes. Thomas meddelar att Kjell Holmström är vidtalad om 
att vara ledamot i O-Ringen AB men att han ännu inte har lämnat definitivt besked.  
 
3. Förberedelser inför årsmöte 
Ekonomi Kassören presenterade preliminärt bokslut som visar på ett överskott, vilket är ett bättre resultat än budget. 

Preliminär budget kompletteras med verksamhet för ungdom och juniorer. Definitiva förslag kommer till nästa 

styrelsemöte. Bilaga 1 

Verksamhetsberättelse Påbörjad verksamhetsberättelse finns i Dropbox. Återstår att skriva kring styrelsens verksamhet 

och slutorden. Lena och Thomas ansvarar för detta.  

Verksamhetsplan Verksamhetsplanen kompletteras med ungdom och junior. Lena sammanställer verksamhetsplanen. 

Motioner till årsmötet. Ännu har inga motioner inkommit. Information om att motioner kan skickas in finns på 

hemsidan.  

Årets ledare Styrelsen beslutar vem som ska få utmärkelsen Årets ledare. Lennart skriver motiveringen och ansvarar för 

att minnesgåva köps in. Bilaga 2 

Val till styrelse och kommittéer Valberedningens Sonja Hansson fick information om ledamöter som kommer att avgå. 

Valberedningen behöver hitta ersättare för Lennart Sturesson. I arrangemangskommittén behövs nya ledamöter efter 

Ellert Thunholm som ansvarat för SportIdentutrustning och Lennart Gustavsson som ansvarat för mark- och viltfrågor.  

Övrigt kring årsmötet: Kjell Holmström förslås som mötesordförande. 

 
O-Ringen Enligt tidigare beslut kommer O-Ringen att diskuteras i samband med årsmötet. En grupp har i uppdrag att 

utarbeta ett Norrköpingsalternativ, O-Ringen Kolmården. I gruppen ingår Jonny Karlsson, OK Denseln, Mikael 

Andersson, LOK och Lena Fröberg, GoIF Tjalve. Vid årsmötet behöver vi få en prognos på intresset för att arrangera 

O-Ringen. Inför årsmötet ska klubbarna få information om vad man har att ta ställning till. Lena Fröberg ansvarar för att 

information kring Kolmårdsalternativet skickas till klubbarna. Information kring O-Ringen Valdemarsvik finns på 

ÖOFs hemsida.  

Styrelsen föreslår att klubbarna tar ställning till följande alternativ kring O-Ringen: 

1. Invänta det ekonomiska utfallet från O-Ringen i Borås för att därefter ansöka om att arrangera O-Ringen i 

Valdemarsvik. 

2. Invänta det ekonomiska utfallet från O-Ringen i Borås för att därefter ansöka om att arrangera O-Ringen i 

Kolmården. 

3. Avvakta ett antal år med tanke på de oklarheter som råder omkring O-Ringen AB och tveksamheter beträffande 



förväntat ekonomiskt utfall. 
I samband med årsmötet kliver ÖOF av och därefter är det upp till klubbarna att driva frågan vidare. 

 
4. Skrivelser och rapporter 
Från Eje Andersson i SOFTs förbundsstyrelse har kommit information om samarbete mellan SOFT och 
Försvarsmakten. Alla klubbar har fått information. 
 
Björn informerar om försäkringen som gäller för orienterare. Den försäkring som gäller för orienterare gäller inte för 
utländska medborgare.  
 
Lennart meddelar att det ena arkivskåpet i Idrottens hus är uppsagt. 
 
 
5. Övriga frågor 
Kartskala FSOK har kommit med skrivelse om att DH50 och uppåt ska ha möjlighet att ha kartskala i 1:7 500. Vi ser 
att det är viktigt att anpassa banläggning efter detta, då det annars kan bli stora kartor. 
Det måste framgå av inbjudan vilken kartskala som gäller.   
Beslut: Styrelsen beslutar att ansöka om dispens hos SOFT för att genomföra försök med kartskala 1:7 500 under 2015 
på följande sätt: 
Arrangör har möjlighet att erbjuda karta i skala 1:7 500 fr.o.m. klasserna DH50, antingen för hela klasser eller som 
individuellt, valfritt, erbjudande. 
 
Enligt tävlingsreglerna ska det finnas en jury vid orienteringstävlingar upp till nivå 3.  
Beslut: Vi beslutar om lokalt avsteg, förutom vid mästerskapstävlingar. Björn ansöker om dispens från tävlingsregel 
4.13 "Tävlingsjury" för alla nivå 3 tävlingar förutom mästerskapstävlingar inom distriktet för 2015. 
 
Bidrag till elitaktiva Kolmården har ansökt om medel för landslagssatsande elit. Malin Leijon-Lind, Oskar Leinonen, 
Ville Johansson har deltagit i läger och tävlingar under 2014.  
Beslut: Styrelsen beslutar om att betala ut 15 000 kr till OK Kolmården. 
 
Anmälningsavgifter Vid förbundsmötet 2014 beslutades om höjning av anmälningsavgiftsnivåer från 2015  
Beslut: Styrelsen rekommenderar att klubbarna tar ut anmälningsavgifter som är 70 kr för ungdom, 120 kr för äldre och 
170 kr för elitklass under 2015. För den klubb som önskar att ta ut en högre avgift bör detta motiveras i inbjudan. 
 
Direktanmälan Björn informerar om en ny tävlingsregel för Direktanmälan. Från om med i år är anmälningsavgiften 
50 % högre än ordinarie avgift om man anmäler sig på tävlingsdagen.  
 
Idrottslyftet 
Anna frågar om det ska in en återrapportering för Idrottslyftet 2014. Thomas kollar upp detta och meddelar 
ungdomskommittén. 
 
Thomas tackar för uppvaktningen på födelsedagen. 
 
Björn informerar om att försäsongsläger troligen kommer att bli 14-15 mars. 
 
 
6. Nästa möte, aktivitetslista 
Nästa möte är den 16 februari 2015 på Usify.  
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Lena Fröberg   Thomas Kleist    
       
   
sekreterare   ordförande 
 


