
Östergötlands Orienteringsförbund 

Protokoll för styrelsemöte 

 

Onsdagen den 26 september 2018  

 

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping 
 

Närvarande: Carina Berger-Svensson   Per Magnusson  

Lena Fröberg  Björn Karlsson 

 Eva-Karin Jönsson  Bengt-Ove Blomqvist 

Ungdomskommittén Anna Håkansson adjungerande 

   

 

1. Mötets öppnande 

Lena hälsat välkomna och förklarat mötet öppnat. Mötet godkände dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

3. Genomgång aktivitetslista 

Ungdomsledarutbildning:  Anita Wehlin har tackat ja till att hålla utbildning i Motala 

troligtvis den 19/1. Inriktning mot de äldre ungdomarna gul-violett. Inbjudan gäller 

alla ungdomsledare i Östergötland. Plats Fålehagen Motala. Kurstillfället kräver ett 

minsta antal deltagare men inte riktigt klart var gränsen ska gå. Vi ber Anita göra 

utkast till inbjudan. Kostnad 250:- kr/pers. ÖOF står för resterande kostnad till Anita 

och Micke. Motala AIF OL ger dem tillgång till kartfilen över Fålehagen.  

Lathund kommunikation: Det är svårt att få in resultat från vanliga OL tävlingar enligt 

Karl-Johan Norén, beroende på filformat, arbetsinsats och utrymme. Det är nog lättare 

att få in reportage.  

Ordförandekonferensen: 29/11 i LOK-gården. Fika från 18.00 och uppstart för mötet 

kl.18.30.  Thomas Öberg och Kjell Holmström har tackat ja. 

 

4. Budget 

Utfall enligt budget i stort sett. 

 



5. Rune Haraldssons stipendium.  

Det har kommit in ganska mycket bidrag.  Styrelsen bör påminna på hemsidan om 

information om stipendiet och uppmana 16-åringar att söka.  

Lena skriver ihop en uppmaning och påminnelse och lägger ut på hemsidan. 

  

6. Skrivelser och rapporter 

- SISU har ett erbjudande på Stadium 6 november med inriktning mot jämställdhet.  

- SISU satsar på en ny tränarutbildning. Den gäller för alla olika sporter.  

 

7. Arbetshelg – Gotlandsresa Helg utan älg – 13-14 oktober.  

Resa är bokat för 8 personer. Förutom styrelsen följer Per Fröberg och Thomas 

Svensson med och de betalar sin resa och boende själva. Hotell är bokat med 4 

dubbelrum. Carina och Björn tar var sin bil. I Carinas bil åker ävenThomas, Bengt-

Ove och Per. Björn tar med Lena, Per och Eva-Karin. 

På båten är det bokat ett konferensrum. Bengt-Ove bokar ev ett grupprum på hotellet.  

Vi läser på befintliga dokument och stadgar i förväg och gå igenom dem på 

konferensen. 

Bengt-Ove meddelar båtavresetid för beräkning av avresa från respektive hemort.  

 

 

8. Ordförandekonferens 29 november 

Innehåll: Lämna ut information om ansökningar av stipendier och nomineringar till 

olika priser. 

Tävlingsavgifter 2019 

O-ringen 

10-MILA 

Information från tävlings och ordförandekonferens 

Samtal om ungdomskommitténs rekommendation av priser och att inte ha 

prisutdelningen i placeringsordning.  

Nyhet på hemsidan lägger Per ut.  

Inbjudan att skicka till klubbarna och lägga på hemsidan gör Carina. 

 

 

 



9. Information från ungdomskommittén 

Ungoteket är inte aktuellt just nu. 

Det har varit svårt att få tag på unga ledare till årets aktiviteter. Ungdomskommittén 

har nyligen fått höra att Finspång kan ha några intresserade ledare. Det verkar finnas 

en förställning att unga ledare ska ha speciell utbildning men så är inte fallet utan det 

är öppet för alla juniorer. Det finns framtaget en plansch som berättar om unga ledare.  

Ungdomskommittén planerar ha ett juniorbreddläger innan jul, preliminärt i december. 

Önskemål att få in juniorträningsläger i samma årshjul för de yngre. 

Förslag att ungdomskommittén deltar på styrelsemötena varannan gång. 

Stomplanen räcker sig till 2018 och behöver uppdateras.  

 

10. Övriga frågor 

Tävlingsprogrammet 2019. Tjällmo har tävling samtidigt med tävling i Västergötland 

men de tar nog inte så mycket tävlande för varandra så troligtvis görs inte några 

ändringar. Natt-DM 2019 har vi ingen arrangör för än. OK Eken är tillfrågade.  

 

11. Mötets avslutande 

Lena förklarade mötet avslutat och tackade Eva-Karin för fikat. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------   -------------------------------------------------- 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetslista: 

Tillsammans med Anita W förbereda för ungdomsled.utb Carina/Lena 

Inbjudan för ord.konf och att skicka till klubbarna och lägga på hemsidan   Carina 

Lägga nyhet på hemsidan om ordförandekonferens  Per 

Boka resterande biljetter och rum till Helg utan Älg  Bengt-Ove 

 

      

 

 

Kommande möten  7/11.  Påminnelse skickas ut helgen innan av sekreteraren. 

 

Ta med fika,  7/11 Lena 

 

 

 

 

 
  

 

 


