
Östergötlands	  Orienteringsförbund 

Protokoll vid styrelsemöte 

Måndag 21 september 2015 

	  
Närvarande: Mikael	  Andersson,	  Bengt-‐Ove	  Blomkvist,	  Lena	  Fröberg,	  Björn	  Karlsson	  och	  
från	  ungdomskommittén	  Lisa	  Åberg	  Samor	  
	  
	  

1. Mötets	  öppnande	  

Mötet	  öppnades	  och	  dagordningen	  godkändes.	  

	  

2. Föregående	  protokoll	  

Föregående	  protokoll	  godkändes.	  

	  

3. Skrivelse	  om	  allemansrätt	  
SOFT	  har	  skickat	  ut	  en	  skrivelse	  om	  Allemansrätten	  och	  orienteringen	  –	  
En	  policy	  om	  Svenska	  Orienteringsförbundets	  förhållningssätt	  till	  
markåtkomsten	  och	  allemansrätten.	  Distriktsförbunden	  har	  möjlighet	  att	  
komma	  med	  yttranden.	  	  Se	  Bilaga	  1.	  
Beslut:	  Mikael	  svarar	  orienteringsförbundet	  att	  vi	  tycker	  att	  skrivelsen	  
är	  bra	  och	  vi	  uppskattar	  att	  man	  fått	  med	  råd	  och	  anvisningar	  för	  våra	  
nya	  discipliner	  MTBO	  och	  SkidO.	  	  
	  

4. Thomas	  Kleist	  minnesfond	  
Kjell	  Holmström	  har	  tillsammans	  med	  Katarina	  Kleist	  kommit	  med	  
förslag	  på	  hur	  medlen	  ska	  användas.	  Förslaget	  är	  att	  pengarna	  ska	  
användas	  för	  ett	  stipendium	  som	  ska	  stimulera	  juniorverksamhet	  inom	  
distriktet	  och	  delas	  ut	  till	  klubbar	  under	  fem	  år.	  	  Se	  bilaga	  2	  
Beslut:	  Styrelsen	  beslutade	  att	  minnesfonden	  ska	  ha	  den	  föreslagna	  
inriktningen.	  
	  

5. Ordförandekonferenser	  
SOFT	  har	  ordförandekonferens,	  tävlingskonferens	  och	  konferens	  för	  
barn-‐	  och	  ungdom	  i	  Göteborg	  14-‐15	  nov.	  Mikael	  och	  Björn	  åker.	  Barn-‐	  och	  
ungdomskommittén	  har	  möjlighet	  att	  också	  skicka	  en	  representant.	  
	  



Distriktets	  ordförandekonferens	  21	  okt	  

OK	  Denselns	  klubbstuga	  i	  Skärblacka	  är	  bokad.	  

Program:	  18.00	  fika,	  18.30	  börjar	  mötet	  

Presentation	  av	  de	  olika	  orienteringsgrenarna.	  Hur	  grenen	  går	  till	  –	  hur	  man	  

arrangerar.	  Förslag	  på	  hur	  klubbarna	  skulle	  kunna	  arbeta.	  

Mikael	  har	  fått	  klartecken	  från	  en	  van	  MTBO-‐cyklist.	  	  

PREO	  –	  Mikael	  får	  i	  uppdrag	  att	  bjuda	  in	  Gunnar	  Karlsson,	  IFK	  Linköping	  	  -‐	  	  

Stefan	  Frick	  ordnar	  presentationsmaterial	  och	  ev	  kommer	  han	  också	  själv	  och	  

presenterar	  SKIDO.	  

Dessutom:	  

Information	  –	  diskussion	  kring	  tävlingsavgifter	  i	  distriktet.	  	  

Informera	  om	  möjligheten	  att	  söka	  elitstöd	  från	  distrikt.	  

Informera	  om	  Thomas	  Kleist	  minnesfond.	  

Ev	  motioner	  från	  distriktet	  till	  förbundsmötet.	  

Beslut:	  Lena	  skriver	  och	  skickar	  ut	  inbjudan.	  Anmälan	  via	  hemsidan.	  	  Lena	  

skriver	  också	  till	  klubbarna	  och	  påminner	  om	  motioner	  till	  förbundsmötet.	  

	  

6. Styrelseresa	  till	  Gotland	  16-‐18	  oktober	  

Vi	  diskuterade	  praktiska	  frågor	  kring	  resan.	  B-‐O	  ordnar	  bokning	  av	  lokaler	  och	  

middag	  lördag	  kväll.	  B-‐O	  tar	  kontakt	  med	  MABI	  kring	  hyra	  av	  bil.	  

Lena	  tillfrågar	  Mia	  Lindberg	  om	  hon	  har	  möjlighet	  att	  följa	  med.	  

Uppgifter	  under	  resan:	  	  

se	  över	  och	  uppdatera	  dokument	  

förbereda	  ordförandekonferenserna	  

diskutera	  styrelsens	  fortsatta	  arbete	  

diskutera	  hur	  vi	  kan	  bli	  tydligare	  i	  presskontakter	  	  

	  

7. Övriga	  frågor	  

Information	  angående	  sprint-‐SM	  under	  SM-‐veckan	  2016.	  Norrköpings-‐

klubbarna	  träffades	  förra	  veckan	  och	  diskuterade	  arrangemanget.	  Årets	  sprint-‐

SM	  avgjordes	  under	  SM-‐veckan	  i	  Sundsvall.	  Det	  var	  färre	  deltagare	  än	  tidigare	  

år	  och	  mediebevakningen	  (TV)	  var	  inte	  som	  förväntad.	  Klubbarna	  har	  nu	  

meddelat	  SOFT	  att	  man	  inte	  vill	  ta	  arrangemanget	  under	  SM-‐veckan	  2016.	  	  Man	  



väntar	  på	  svar	  från	  SOFT.	  

	  

Den	  30	  september	  2015	  är	  det	  möte	  kring	  O-‐Ringen	  i	  Tjalvegården	  och	  

diskussion	  kring	  att	  arrangera	  O-‐Ringen	  med	  Norrköping	  som	  centralort.	  De	  

klubbar	  som	  visat	  intresse	  har	  fått	  information,	  förslag	  på	  ansökan.	  

Beslut:	  Mikael	  tar	  kontakt	  med	  Jonny	  Karlsson	  om	  att	  han	  skickar	  ut	  

information	  till	  samtliga	  klubbar	  i	  Östergötland.	  	  

	  

Kring	  ekonomi	  –	  inga	  större	  förändringar	  jämfört	  med	  augusti.	  Bilaga	  3-‐9.	  

	  

Skolsprinten	  i	  maj	  2016.	  Lisa	  skickar	  påminnelse	  till	  klubbarna	  under	  hösten.	  

Lisa	  kommer	  också	  att	  efter	  årsskiftet	  göra	  ett	  utskick	  till	  klubbarna	  med	  

exempel	  på	  hur	  man	  kan	  arrangera.	  	  

	  

Vi	  ser	  att	  adresslistan	  för	  styrelsen	  behöver	  uppdateras.	  Lena	  ser	  till	  att	  Lisa,	  

Sara	  F,	  Anna	  W,	  Petra	  finns	  med	  på	  listan.	  	  

	  

8. Mötet	  avslutades.	  

Ordföranden	  avslutade	  mötet.	  

 
 
 

Antecknat	  av	  	   	   	   Justeras	  
	  
	  
	  
	  

Lena	  Fröberg	   	   	   Mikael	  Andersson	  
 
 
 
	  


