
Östergötlands Orienteringsförbund 

Styrelseprotokoll nr 4 

13 april 2015 
Plats: Usify, Linköping	  
	  
Närvarande:	  	  
Thomas	  Kleist,	  Björn	  Karlsson,	  Bengt-‐Ove	  Blomqvist,	  Mikael	  Andersson,	  Lena	  Fröberg	  
Från	  ungdomskommittén:	  Lars	  Andersson	  
	  
1.	  Mötets	  öppnande,	  dagordning	  
Ordförande	  Thomas	  Kleist	  hälsade	  välkommen.	  	  
	  
2.	  Planering	  
Mötesplan	  för	  styrelsen	  2015	  	  	  
25	  maj	  B-‐O	  fika	  
17	  augusti	  Thomas	  fika	  
21	  september	  Björn	  fika	  
16-‐18	  oktober	  Gotlandshelg	  Thomas	  får	  i	  uppdrag	  att	  ordna	  det	  praktiska	  kring	  resan.	  
21	  oktober	  ordförandekonferens:	  med	  möjlighet	  att	  påminna	  om	  –	  diskutera	  motioner	  
inför	  förbundsmötet.	  Vi	  hoppas	  också	  att	  till	  mötet	  kunna	  bjuda	  in	  personer	  som	  kan	  
informera	  om	  MTB,	  skid-‐O	  och	  preo.	  
18	  november	  
14	  december	  
	  
Tävlingar	  	  Björn	  meddelar	  från	  tävlingskommittén	  kring	  2016.	  
Det	  får	  inte	  arrangeras	  några	  nationella	  tävlingar	  i	  Sverige	  under	  den	  period	  när	  det	  
arrangeras	  VM.	  Två	  klubbar	  har	  ansökt	  om	  dubbeltävlingar	  sista	  helgen	  i	  augusti	  2016.	  
En	  klubb	  som	  ansökt	  om	  att	  arrangera	  tävling	  under	  den	  aktuella	  perioden	  kan	  klassa	  
ner	  dem	  till	  distriktstävlingar.	  
Det	  ser	  bra	  ut	  med	  antalet	  tävlingar	  under	  2016.	  
Tjalve	  –	  NAIS	  har	  inte	  fått	  besked	  från	  SOFT	  kring	  sprint-‐SM	  2016.	  	  
	  

Från	  verksamhetsplanen	  
Besök	  i	  klubb	  
I	  verksamhetsplanen	  har	  vi	  tagit	  upp	  att	  vi	  ska	  träffa	  någon	  av	  de	  mindre	  klubbarna	  i	  
distriktet.	  Ett	  förslag	  är	  att	  träffa	  OK	  Eken.	  
Beslut:	  Thomas	  tar	  kontakt	  med	  någon	  klubb	  och	  frågar	  om	  det	  passar	  att	  vi	  har	  ett	  
möte	  tillsammans.	  	  
	  
Skolsprint	  11	  maj	  2016	  
Vi	  har	  fått	  information	  om	  det	  världsrekordförsök	  i	  sprintorientering	  som	  planeras	  till	  
maj	  2016.	  	  
Beslut:	  Ungdom	  diskuterar	  om	  man	  kan	  arrangera	  en	  informationskväll	  kring	  
skolsprint.	  	  
	  
3.	  Skrivelser,	  rapporter,	  aktivitetslista	  



Mark	  och	  vilt	  
Rolf	  Axelsson	  har	  tagit	  över	  som	  kontaktperson	  för	  mark-‐	  och	  viltfrågor	  i	  distriktet.	  	  
Han	  har	  uppmärksammat	  att	  dessa	  frågor	  inte	  finns	  med	  i	  tävlingsreglerna.	  
Beslut:	  Björn	  tar	  kontakt	  med	  SOFT	  kring	  detta.	  
	  
Information	  kring	  O-‐Ringen	  
I	  samband	  årsmötet	  i	  mars	  beslutades	  att	  de	  klubbar	  som	  är	  intresserade	  av	  ett	  O-‐
Ringen	  med	  Norrköping	  som	  centralort	  arbetar	  vidare	  med	  detta.	  De	  intresserade	  
klubbarna	  inväntar	  mer	  information	  från	  sommarens	  tävlingar.	  
	  

Nattorientering	  
Från	  10-‐mila-‐föreningen	  man	  vill	  slå	  ett	  slag	  för	  nattorientering	  och	  uppmuntra	  de	  
klubbar	  som	  har	  många	  ungdomar	  som	  springer	  nattorientering.	  Distriktet	  ska	  utse	  den	  
klubb	  som	  kommer	  ifråga	  och	  som	  kan	  ge	  möjlighet	  till	  en	  fri	  start	  på	  10-‐mila.	  
Beslut:	  Björn	  skickar	  information	  till	  arrangemang	  som	  utser	  klubben.	  
	  
Albin	  Lillieström	  har	  fått	  stipendium	  från	  Guldklubben	  i	  Östergötland.	  
	  
Björn	  har	  skickat	  in	  ansökan	  om	  SDF-‐bidrag.	  
	  
Ellert	  Thunholm	  har	  lämnat	  över	  ansvaret	  för	  distriktets	  SI-‐enheter	  till	  Per	  Magnusson.	  
	  
Ungdomskommittén	  kommer	  att	  köpa	  in	  en	  ny	  vimpel.	  	  
	  
Lena	  uppdaterar	  aktivitetslistan	  utifrån	  tagna	  beslut.	  

	  

5.	  Övriga	  frågor	  

Från	  Skogssportens	  gynnare	  information	  om	  att	  klubbar	  och	  enskilda	  kan	  söka	  
stipendier.	  Vi	  beslutar	  att	  vi	  lägger	  ut	  på	  ÖOF:s	  hemsida	  och	  uppmanar	  klubbarna	  att	  
söka	  stipendier.	  
	  
Mikael	  tar	  kontakt	  med	  Lennart	  Sturesson	  kring	  Dropbox.	  

6.	  Nästa	  möte	  

Thomas	  tackade	  och	  avslutade	  mötet.	  Nästa	  möte	  blir	  den	  25	  maj.	  
	  
	  
Justeras	  
	  
Lena	  Fröberg	   	   	   Thomas	  Kleist	  
Sekreterare	   	   	   	   ordförande	  
	  


