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Protokoll från styrelsemöte  

 

Söndagen den 18 augusti 2019 

 

Plats: Hemma hos Carina Stordalsvägen 371 Västanvik direkt efter TGOK:s tävling 
 

Närvarande: Lena Fröberg, Carina Berger Svensson, Björn Karlsson, Per Magnusson, Patrik 

Kleist, Eva-Karin Jönsson, , Sonja Albisser Svensson, Joakim Kjellberg från 

ungdomskommittén.  

    

 

1. Mötets öppnande, dagordning. 

Lena hälsade alla välkomna. Dagens dagordningen godkändes. 

2. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll godkändes. 

3. Kommande styrelsemöten, styrelsekonferens. 

Kommande styrelsemöte är den 17/9 i Stjärnorp, i deras klubblokal.  Carina och Per 

kan inte delta. Styrelsemöte kl. 18.00. Möte med Stjärnorp i direkt anslutning till 

styrelsemötet. Tänkbara samtalsämnen kartritning och banläggning. 

Styrelsekonferens på Gotland 18–20/10. Konferenstid på båten på fredag och på 

hotellet på fredag och lördag. Fokus: ungdom, junior, ekonomiska rutiner och 

riktlinjer. 

Bokning av färjabiljetter och hotell, Eva-Karin ansvarig. 

Respektive är välkommen att följa med men står för sina egna kostnader för färja och 

hotell. 

Styrelsemöte 11/12 Bearbeta ansökningar för stipendier m.m. LOK-gården är bokad 

4. Ordförandemöte 

Ordförandekonferens 21/11. Innehåll återkoppling från ordförande- och 

arrangemangskonferenserna. LOK-gården är bokad 

5. Budget 

Sonja saknar lite fakturor från ungdomskommittén. Sonja och Ungdomskommittén går 

igenom det snarast. Viktigt att det skrivs tydligt vilket konto som berörs när fakturor 

görs.  



Pengar från SOFT kommer två gånger per år.  

Sonja skickar faktura för sportIdent-brickor som O-ringen hyrt direkt till O-ringen AB. 

6. Skrivelser och rapporter 

Förslag från Anita Wehlin om att ordna en barntränardag lördag 30 november. 

Målgrupp vit-grön. Plats LOK-gården. Tid ca 9-16. 

Beslut: Styrelsen beslutade att arbeta för ett genomförande av en barntränardag. 

Det finns pengar att ansöka från SISU. Lena och Anita gör ansökan.  

 

Bilaga 1: Från SOFT – finns intresse för barntränarutbildning, 

ungdomstränarutbildning?  

Styrelsen är positiva till att en kurs arrangeras. Vi är tveksamma till att distriktet kan 

samla 17–30 deltagare men tror att deltagande tillsammans med annat distrikt kan 

fungera. Ungdomskommittén pratar vidare om frågan och Lena återkopplar till SOFT:  

 

7. Information från ungdomskommittén 

Juniorläger är planerat kommande helg. 

Till Rikslägret var ett stort deltagande, ungdomarna fyllde två bussar. 

Östergötland vann stafetten på Distriktsmatchen. Vi fick även en medalj på GM.   

Det är lite mer fokus på juniorer på GM och det är OK eftersom de inte deltar på 

distriktsmatcherna. Utvärdering av arrangemangen ska ske för att få en bred bild som 

sen skickas med till arrangemangskommittén för fortsatta samtal om arrangemangen. 

Östergötland är ansvariga att arrangera GM 2021. 

Diskussion har förts om arvodet för unga ledare. Förslag höjning från 

300/aktivitetsdag till 500/aktivitetsdag men max 1500 kr från kommande budgetår. 

Ålder på unga ledare 17-30 år. Vid juniorarrangemang 21-30 år.  

Beslut: Styrelsen beslutar att vi ändrar arvodet och att det gäller från nuvarande 

budgetår. 

Det var en svårighet att få tillräckligt med deltagare på USM så att det skulle bli fulla 

stafettlag. Av den anledningen erbjöds fyra D14 att delta i Stafetten. 

Anna Wehlin avgår från kommittén från årsskiftet 19/20 och Anna Håkansson har 

meddelat att hon slutar 20/21 

Ny deltagare i kommittén är Moa Hjort från Skogsströvarna. Hon tar över Anna 

Wehlins arbetsuppgifter bl.a. sammankallande uppdraget. Gruppen kommer löpande 



överens om vem deltar på styrelsemötena. 

 

8. Övriga frågor  

Östergötland efter O-ringen;  

Kolmården har fått O-ringen funktionärer som inte varit orienteringsaktiva tidigare 

men som efter O-ringen blivit aktiva i klubbens verksamhet. 

Det är viktigt att uppmärksamma och aktivera personer som blivit nyfikna och 

intresserade genom O-ringen.  

Det var högt deltagande på orienteringsskolan och prova på. Lena undersöker hur 

många som deltog. 

Det märks av en viss trötthet bland klubbmedlemmarna efter allt arbete som gjorts. Å 

ena sidan har många uttryckt sig positivt över att ha fått lära känna nya människor 

eftersom funktionärerna var indelade i kompetensområde istället för funktionsområde. 

Å andra sidan har det varit lite svårt att få med en del funktioner av samma anledning. 

När det gäller rekrytering generellt är det en svårighet att nå ut till människor från 

andra länder.  

Finns det behov i distriktet som ÖOF inte gjort som behöver tas tag i?  

Styrelsen samtalade om SOFT:s beslut om kartkonventering av nya kartnormer. Vad 

kan ÖOF göra för att underlätta? Arrangemangs-kommittén behöver diskutera frågan. 

Det är en svårighet att få tag på tillräckligt kvalificerade kursledare.  Småland har bra 

kurser. Vi får kanske rekommendera klubbmedlemmar att åka dit. Vad innebär det i 

klubbarna? 

Viktigt att vi tar tillvara på de nya MTB-O kartorna. Arrangemangskommittén vill 

gärna ha med någon person om arbetar riktat mot det området men har inte fått tag på 

någon än. Det finns några arrangemang under året som arrangeras av några 

engagerade MBT-O intresserade. 

  

9. Mötets avslutande 

Lena tackade för förtäring och lokal och förklarade mötet avslutat. 

 

Aktivitetslista 

Lena kontaktar Anita Wehlin angående utvecklingsfond Strategi 2025. 

Eva-Karin undersöker bokning färja och hotell till oktoberkonferens 

Alla meddelar Eva-Karin snarast om deltagande på oktoberkonferensen 



Lena återkopplar till Anita Wehlin angående barntränardag. 

Lena återkopplar till SOFT om flerdagars barntränarutbildning 

Björn lyfter frågan om nya kartnormer i arrangemangskommittén 

 

 

 

…………………………………..           ………………………………………….. 

Lena Fröberg Ordförande                           Carina Berger Svensson   Sekreterare  

 

 

Ta med fika nästa möte Eva-Karin, nästnästa möte Lena 

  



 

Bilaga 1 
 
Hej Lena, 
  
Jag har så smått börjat planera in vilka orter vi kommer att hålla 
barntränarutbildning BTU, och ungdomstränarutbildning UTU under 2020. 
Jag ser att det var ett bra tag sedan vi hade någon tränarutbildning i 
Östergötland. Skulle ni vara intresserade? 
Vill du i så fall undersöka hur intresset ser ut i distriktet och hur många varje 
förening eventuellt skulle kunna skicka? Jag behöver 17-30 deltagare på 
respektive utbildning för att det ska bli ekonomiskt genomförbart. 
  
Ha en fin dag! 
Moa Olsson 
Barn- och ungdomsutvecklare 
Svenska Orienteringsförbundet 
moa.olsson@orientering.se 
+46 72 085 32 86 
svenskorientering.se 
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