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1. Mötets öppnande, dagordning 

Björn Karlsson öppnade mötet och tackade Boxholms OK för den här möjligheten till dialog med klubben. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

3. Styrelsedag 26 nov 

Preliminärt program:  

Vi träffas 9-16. Under dagen serveras fika fm och em samt lunch. 

Styrelsen och ungdomskommittén ägnar förmiddagen åt att gå genom aktuella dokument. Utvärdera och planera. 

Till lunchen och eftermiddagen bjuds också Olle Lindman, Anita Wehlin och Sonja Hansson in. Eftermiddagen 

ägnas åt rapporter från ordförandekonferens, arrangemangsträff och träff med Unga Ledare samt diskussion 

kring ungdoms-juniorfrågor.  

Mikael Andersson gör program och skickar ut inbjudan. 

 

4. Frågor inför ordförandekonferens, arrangemangsträff, träff för Unga ledare 19-20 november 

SOFT har ordförandekonferens för distriktsordföranden19-20 november. Mikael Andersson kommer att delta 

från Östergötland. Styrelsen har inga synpunkter kring den information som hittills kommit om punkter som ska 

diskuteras.  

På arrangemangsträffen, där Björn Karlsson deltar, kommer man att diskutera kring tävlingsprogram för 2018-

20. Det är klart att LOK kommer att få en Swedish League-tävling i april 2018 i Söderö. Det är då 50 år sedan 

VM i orientering arrangerades i samma område. 

En annan punkt på arrangemangsträffen är GM. Ett förslag är att det endast är ungdomsklasser som får 

mästerskapsstatus.  

Under helgen kommer det också att vara ett läger för Unga ledare. Man kommer att arbeta med att ta fram en ny 

utbildning för kommande Unga ledare. Från Östergötland deltar Anna Håkansson och Sara Forsberg Nordvall. 

 

5. Skrivelser, rapporter 

B-O informerar att ÖOF:s ekonomi är god. Prognosen pekar på ett resultat som är bättre än budget. Ett förslag är 



att ÖOF i år står för en större del av ungdomarnas resekostnader. Än har ungdomskommittén inte fått in alla 

fakturor. 

Beslut: Styrelsen fattar beslut via mail när alla uppgifter kring ungdomarnas resor kommit in. B-O gör ett 

förslag. 

 

6. Övriga frågor, frågor som är aktuella för Boxholms OK 

Carina informerar om Skogssportens gynnare och vad de verkar för. 

 

Ungdomsfrågor 

Vi diskuterar kring frågor om ungdomsverksamhet, Boxholms OK tar upp att man vill göra en nystart, kanske 

med en kurs för barn och föräldrar. Klubbar gör på olika sätt i distriktet: grundkurser för föräldrar och barn, 

intensivhelg för vuxna. 

Hur kan man samarbeta med skolan? Då orienteringsmoment ingår i kunskapskraven i ämnet Idrott och hälsa 

finns det elever som är duktiga i i orientering även om de inte deltar i en orienteringsklubbs verksamhet. Kan vi 

intressera dem av klubbens verksamhet? 

Vi tror att det kan vara lockande för barn/ungdomar med sprint i närmiljö, aktiviteter där man använder 

SportIdent. Hellre för lätt än för svårt, hellre i asfalt än lera om man ska väcka intresse. 

Diskuterar kring att ordna enkla träningar som inte kräver så mycket förberedelser och vikten av att fördela 

arbetet och försöka hjälpas åt.  

 

ÖOF bjuder in till träff för ledare i samband med eftersäsongslägret den 19 november i Ljungsbro och 

ledarutbildningar 3 december och 28 i Söderköping. Anita och Mikael Wehlin håller i ledarutbildningsdagarna 

 

Angående bankontrollant och tävlingskontrollant. Klubbarna tar själva kontakt med dessa. Bankontrollanten bör 

ha banläggarkort eller motsvarande. Om man är osäker ta kontakt med Björn. Tävlingskontrollanten godkänner 

inbjudan, den behöver ej godkännas av distriktet. 

 

Boxholms OK tar upp behovet av kartritningskurs. Arrangemangskommittén har tagit kontakt med flera 

kartritare, men det är svårt att få ledare till en kurs På SOFT:s hemsida finns dokument som kan användas till en 

kurs. 

Vi diskuterar också att det har varit helger under tävlingssäsong då det inte anordnats tävlingar i distriktet. Det 

finns önskemål om fler tävlingar. 

 

7. Nästa möte, aktivitetslista 

Nästa styrelsemöte är styrelsedagen den 26 november i Norsholm 

 

8. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade Boxholms OK för kvällen 

 
Lena Fröberg 
 



 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Björn Karlsson 
 


