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1. Mötets öppnande, dagordning 

Mikael hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Förberedelser årsmöte 2016 

Östergötlands orienteringsförbunds årsmöte 2016 äger rum torsdag 10 mars i Trädgårdstorp, Borensberg.  

Thomas Stenström har tackat ja till att tala vid mötet med temat Hur blir Östergötlands OF och din förening 

framtidens organisation? 

De från distriktet som nått placeringar bland de tio bästa uppmärksammas i verksamhetsberättelsen och 

namnen läses upp vid årsmötet.  

Lena lägger ut kallelse till årsmötet på ÖOF:s hemsida innan jul. I kallelsen kommer att finnas en påminnelse 

om att ärenden som man vill ska tas upp vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 10 feb 2016.  

En påbörjad verksamhetsberättelse finns upplagd på Dropbox. Vi ansvarar för våra respektive delar och 

redigerar i Dropbox-dokumentet. Ska vara klart 12 januari.  

Verksamhetsplan och budget 2016. Styrelsen, arrangemangs- och juniorgruppen och ungdomskommittén 

skickar sina planer till Björn och B-O, senast 12 januari, gärna tidigare. Björn sammanställer 

verksamhetsplanen och B-O sammanställer budget. 

 

4. Rapporter och skrivelser 

• B-O läste upp en hälsning från Katarina Kleist. Vi bjuder in Katarina till årsmötet där hon får möjlighet att 

lämna ÖOF:s ordförandeklubba. 

• Mikael talar med Per Carlborg om att ordna kartritningskurs, förslagsvis någon gång i januari eller 

februari. Mikael samordnar och skickar information till klubbarna. 

• SOFT ordnar kartritningskurs i Göteborg 15-16 januari. Vi beslutar att ÖOF bidrar till resan för dem från 

Östergötland som åker. Mikael lägger ut information på hemsidan och skickar också till klubbarna. 

• Stöd till elitaktiva LOK och OK Kolmården har inkommit med önskemål om stöd till elitaktiva. Alva 

Olsson var uttagen till Euromeeting, Ville Johansson och Oskar Leinonen var uttagna till European Cup. 

Styrelsen beslutar att LOK får 6700 kronor och OK Kolmården får 11 300 kronor.  

• Nils-Erik Åberg från TGOK har skickat synpunkter kring mark och vilt till SOFT. 

Styrelsen tycker att det är bra att bli påmind. Björn har lagt ut information och exempel på banläggning 

och frizoner på ÖOF:s hemsida. Vid kommande utbildningar tar vi upp frågan och påminner banläggare 

och tävlingsledare. 

• OK Roxen har meddelat att de kommer att ordna en ungdomsledarträff i vår och bjuda in distriktets ledare. 



• Ekonomin är god. Vi har fått ökade inkomster, mycket beroende på att tävlingsavgifterna har ökat. Vi 

diskuterar kring hur pengarna ska användas. 

• Dokument om SDF-anslag för nästa år har kommit. Björn fyller i blanketten och skickar in. 

• Skogssportens gynnare har utdelat ett stipendium till Nils Wåhléns minne till Östergötlands 

orienteringsungdomar och Östergötlands orienteringsförbund. Vi uppmärksammar stipendiet vid årsmötet 

2016. Ungdomskommittén planerar för hur stipendiet ska användas. 

• Avtal kring O-Ringen Kolmården med Norrköping som centralort är på gång. Avtal skrivs troligen under i 

januari. 

• Tio-milaföreningen har varit på besök i Valdemarsvik. Kommunen är positiv och ser gärna att 

arrangemanget kommer till orten.  

 

5. Thomas Kleists minnesfond 

Vi beslutar att följa den skrivning som Kjell Holmström och Katarina Kleist gjort.  Se Bilaga 1. 

 

6. Mötesdatum januari och februari 2016 

13 januari Usify - ungdomskommittén ordnar fika 

15 februari i Tjalvegården - Lena ordnar fika 

 

7. Övriga frågor 

Förbundsmötet 12-13 mars Beslut att Mikael Andersson, åker från distriktet. 

Mikael får i uppdrag att gå ut med en allmän förfrågan inom distriktet om vilka övriga som kan vara 

intresserade. 

 

8. Avslutning av mötet 

Mikael Andersson avslutade mötet. 

 
 
 
 
Antecknat av     Justeras 
 
 
 
Lena Fröberg    Mikael Andersson 
 
 
 
 
 


