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1. Mötets öppnande 

Lena hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände dagordningen. 

 

2. Föregående protokoll.  

Tävlingsprogram 2019 är klart. Nu finns bra information på hemsidan om Runes 

stipendium och andra utmärkelser som ÖOF delar ut.  

En kurs i kartritning planeras. Per Carlborg är föreslagen gå en central 

kartkontrollkurs i SOFT:s regi med certifiering. Med dessa kommentarer godkändes 

föregående protokoll och lades till handlingarna. 

  

3. Genomgång aktivitetslista 

Per har lagt ut information på hemsidan om Runes stipendium. Tack Per! 

Lena har varit i kontakt med Östgötateatern och rekommenderar kontakt med SISU. 

Carina har inte fått svar om erfarenhetskväll för ungdomsträning men tror att det är 

positivt. 

Ingen information kring Ungoteket från Ungdomskommittén.  

  

4. Budget 

Låneansökan inlämnad av Föreningen 10Mila 2021 i Valdmarsvik. 

Beslut: Styrelsen beviljar ansökan 

 

5. Rune Haraldssons stipendium.  

Informationen finns på hemsidan. Styrelsen påminner klubbarna under hösten att söka. 

 



 

6. Skrivelser och rapporter 

SOFT tillsätter en grupp som ska arbeta med kartskalor. 

- Arbetsgrupp för kartskalor:  

Syfte: Samla in erfarenheter från tävlingar där andra kartskalor än de vanliga har 

använts. Den som är intresserade kan anmäla intresse att delta i arbetsgruppen. 

- Det har inkommit en fråga från en person som efterfrågar standar eller vimpel i 

uppmuntrande syfte. Vi avslår förfrågan. 

- Inbjudan från SISU om Idrottsfrukost med tema om psykisk ohälsa.  

 

7.  Verksamhetsplanen 2018 

Åtgärder utifrån föregående protokoll: 

- Bearbeta punkten om hur ÖOF:S dokument och SOFT:s verksamhetsinriktning hittas 

av medlemmarna görs på arbetshelgen. 

- Kommunikation lathund hur klubbarna kontaktar ex pressen om sina aktiviteter. 

Styrelsen lämnar punkten till arrangemangskommittén. 

- Ledarutveckling: Förslag att arrangera en lördag i januari i Motala eller Borensbergs. 

Lena frågar Anita Wehlin om att vara kursledare. Carina undersöker intresse hos 

ungdomsledare. 

 

8. GDPR ta fram en integritetspolicy görs under arbetshelgen. 

 

 

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

Antal deltagare från styrelsen 6 st. Ungdomskommittén ?  Eva-Karin frågar.  

Övriga deltagare Thomas Svensson 

Eva-Karin kontaktar B-O 

Dagordning för helgen:  

Gå igenom våra dokument och revidera dem. 

Ta fram integritetspolicy. 

Ta fram lättillgängliga vägar till olika dokument och länkar som vi hänvisar till i 

verksamhetsplanen. 

Översyn av stadgarna: Styrelsen behöver göra eventuella revideringar i god tid för 

årsmötet. 

http://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/arbetsgruppforstorrekartskalor-villduvaramed/


Samtala om hur vi kan stödja ungdomskommittén med ungdomsledare. Uppdatera 

stomplanen. 

Alla förbereder sig genom att läsa igenom verksamhetsplanen, stadgar och GDPR och 

skriva anteckningar i förväg utifrån de åtgärder vi planerar. 

 

10. Information från ungdomskommittén:   

Ingen närvarande så idag fick vi ingen information om Ungotek.  

Björn har fått information av klubbens ungdomar att aktiviteterna varit bra och 

fungerat bra men det har varit svårt att få tag på ledare. Någon förälder har hjälpt till. 

 

11. Övriga frågor 

-     Ordförandekonferens? Arrangemangskommittén har punkter att ta med, 

anmälningsavgiften, efteranmälningsavgift för öppna banor.  

Ungdomskommitténs  förslag om priser kan vara med som en punkt. Information om 

O-Ringen och 10-Mila ytterligare en punkt. 

Be Thomas Öberg och Kjell Holmström komma. Lena frågar Thomas och Björn 

frågar Kjell. Förslag på datum 22 eller 29/11. 

-    Lena har deltagit i samråd på Länstyrelsen. Bra arrangemang med deltagare från 

markägare och olika intressenter som gav många perspektiv.   

- Öppna banor, alla klubbar behöver medvetandegöras om vikten av att ha 

tillräckligt med kartor till öppenklasserna.  

- Per informerade om LOK:s ”stjärnjakt” en metod att locka ungdomarna att delta i 

tävlingar och göra det tillsammans.  

 

12. Mötets avslutande 

Lena förklarade mötet avslutat och tackade Carina för fikat. 

 

 

 

 

 

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

Ordförande   Sekreterare 

 



 

 

 

 

 

 

Aktivitetslista: 

Utbildning ungdomsledare   Carina 

Undersöka mer om Ungotek  Ungdomskommittén 

Lathund för kommunikation  Arrangemangskommittén 

Fråga Anita Wehlin om utbildning ungdomsledare Lena 

Fråga Kjell Holmström till ordförandekonferens Björn 

Fråga Thomas Öberg till ordförandekonferens Lena 

 

Kommande möten  26/9, 7/11.  Påminnelse skickas ut helgen innan av sekreteraren. 

 

Ta med fika, 26/9 Eva-Karin  7/11 Lena 

 

 

 

 

 
  

 

 


