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1. Mötets öppnande, dagordning 

Lena hälsade alla välkomna och nya styrelsemedlemmarna extra välkomna. 

Dagens dagordning godkändes. 

2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes.  

3. Datum för kommande styrelsemöten. 

Nästa möte måndag 3 juni. Vi bokar kommande möten den 3 juni. Vi planerar att 

lägga ett styrelsemöte tillsammans med besök hos Stjärnorp i september. Björn 

kontaktar dem för att boka datum. Vi diskuterar längre fram om vi ska åka på en 

styrelseresa under hösten. 

4. Budget 

Budgeten är stabil. Det har inte varit så mycket fakturor, utbetalningar och 

inbetalningar den senaste perioden. Sonja har fått information om hanteringen av 

betalning av olika fakturor. Bengt-Ove informerar Sonja om rutiner och struktur. 

Rune Haraldsson stipendiet. Fonden har ökat pga nya inbetalningar i samband med 

Runes bortgång.  

Nya avgifter för tävlingar har börjat gälla.  

5. Skrivelser och rapporter 

- Utvecklingsfond Strategi 2025 – se Bilaga 1 

Styrelsen anser att vi skulle ha nytta av fonden för att utveckla ledarskap på olika 

sätt. Lena tar kontakt med Anita Wehlin kring att skriva en ansökan. Vi ser att 

fokus kan vara på ett stärkt ledarskap. 

- Vi har fått SDF-bidrag (specialdistriktsförbund).   



- ÖOF har fått information om att vi kan lämna synpunkter om Ostlänken: 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/vad-hander-dig-

nara-dig/Norrkoping/   

Det område som är aktuellt nu är söder Norrköping. Vi har inte synpunkter att 

lämna.  

- Eva-Karin har varit på ÖIF:s och SISU:s årsmöte. Det var sista gången det är 

separerat, fortsättningsvis är det en styrelse och ett årsmöte. Årsmötena var väl 

representerat från många specialdistriktsförbund.  

- Den 24-25 maj kommer att anordnas radiopejlorientering i närheten av Linköping. 

Per lägger information på ÖOF:s hemsida. 

6. Verksamhetsplan 2019 

Kommentarer och reflektioner vid genomgång av verksamhetsplanen.  

Vi behöver planera in ett styrelsemöte i december för att hinna hantera olika 

ansökningar. 

Förbundsmöte hålls våren 2020. Motioner måste behandlas av styrelsen och ev på 

distriktsmöte.  

Styrelsen planerar ett ordförandemöte under hösten. Vad kan vara lämpligt ämne? Ta 

med frågor från klubbarna.  

Styrelsen kommer att besöka Stjärnorp under hösten.  

Vi ska stödja klubbarnas motionsorientering. Det är några klubbar i Linköping som 

planerar att arrangera Hitta ut 2020. Det är svårt att få någon ekonomi i sådana 

arrangemang men det kan skapa intresse för sporten. En del klubbar arrangerar en 

sorts cuper som är öppet för motionärer. ÖOF har inte fått några direkta förfrågningar 

om stöd.  

Arrangemangskommittén arbetar aktivt med tävlingsprogram m.m. I dagsläget är det 

gott om ansökningar till våren 2020 men få ansökningar om att arrangera tävlingar 

under hösten.  

7. Information från ungdomskommittén 

Ingen representant från kommittén närvarande på dagens styrelsemöte. Patrik 

redogjorde lite för mötet om Barns och ungdomars tävlande som hölls i samband med 

ungdomsledarträffen under våren. Mycket avgörande för barns känsla av lugn och 

trygghet är hur vuxna i barnens direkta närhet agerar och pratar om orientering och 

tävlande. På träffen beslutades även om ansvarsfördelning av aktiviteter. Samtal 

fördes om höjning av ersättning för unga ledare 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/vad-hander-dig-nara-dig/Norrkoping/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/vad-hander-dig-nara-dig/Norrkoping/


8. Övriga frågor 

-    Eva-Karin och Lena deltog på Rune Haraldsson begravning.  

- Björn har fått faktura för resa och boende på USM i skidorientering för Hugo 

Persson. Han tog silvermedalj.  

Beslut: ÖOF betalar fakturan. 

- 10-mila i Valdemarsvik vill låna ytterligare 50 000:- av ÖOF inför arrangemanget. 

Summan betalas tillbaka när anmälningsavgifter börjar komma in.  

Beslut: Styrelsen beviljar lånet.     

 

9. Mötets avslutande 

Lena tackar för fika och tackade deltagarna för engagemang på mötet.  

Därefter avslutades mötet. 

 

 

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

Mötets ordförande                                      Sekreterare  

 

 

 

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

  



 

Bilaga 1 

 

  

Utvecklingsfond strategi 2025  

För att stödja utvecklingen av idrotten i linje med strategi 2025 avsätter SISU 
Idrottsutbildarna och Östergötlands Idrottsförbund 700 000 kr under 2019 i 
en specifik satsning på våra specialdistriktsförbund (SDF). Fonden riktar sig 
till specialdistriktsidrottsförbund i Östergötland som avser bedriva ett 
utvecklingsarbete i sina föreningar i Östergötland, för att utveckla 
verksamheten så att människor väljer att idrotta i förening och stimuleras till 
ett livslångt idrottande. Tanken är att SDF utifrån sina unika behov kan 
ansöka om medel för att täcka utvecklingskostnader för ett projekt i linje 
med idrottens strategi för 2025.  

Fokusområden är idrottens utvecklingsresor:  

• Den moderna föreningen engagerar   

• Inkluderande idrott för alla   

• En ny syn på träning och tävling  Läs mer på 
www.strategi2025.se/Strategi2025/   

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott   

• Ett stärkt ledarskap   

 

 

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med idrottens värdegrund och leda till 
att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda 
möjligheter att idrotta i förening. Det vi gemensamt vill uppnå är att bli "Så 
många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som 
möjligt."  

För att göra administrationen så enkel och effektiv som möjligt så sker 
ansökan genom en kontakt med idrottsansvarig för respektive idrott i SISU 



Idrottsutbildarna. Beslut om medelstilldelning fattas i beslutsgruppen för 
Idrottslyftsmedel och Integrationsstöd. Man kan maximalt ansöka om 100 
000 kr.  

Ansökningar hanteras löpande och sista ansökningsdag är 30/11 2019. 
Genomfört projekt redovisas senast 31/12 i en enkät via questback under 
rubrikerna: Utgångspunkt för utvecklingsarbetet, beskrivnings av 
genomförandet, redovisning av använda medel, uppnått resultat.  

För frågor kontakta:  

Idrottsansvarig konsulent (se s. 2) Verksamhetsledare Tina Nilsson 010-476 
5042 eller Distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist 010-476 5025  

Idrottsansvarig konsulent  

Amerikansk fotboll Akademisk idrott Brottning Bilsport  

Bågskytte Bob och 

rodel Bandy Basketboll Bridge Bowling Bangolf Bordtennis Bud

o- och kampsport Badminton Base-och 

softboll Boxning Biljard Boule Curling Casting Cykel Danssport

 Dragkamp Dövidrott Draghund Dart Fotboll Flygsport Friidrott

 Frisbee Fäktning Gymnastik Gång och 

vandring Golf parasport Handboll Ishockey Innebandy Issegling 

Judo Kanot Korpen Konståkning Klättring Karate Landhockey M
otorcykel och snöskoter Mångkamp  

Ida Kregert Blomstrand Tina Nilsson Carl Blomqvist Elisabeth 

Wiström Ellenor Hjalmarsson Ekman Ellenor Hjalmarsson Ekman Hasse 
Wetterhall  

Ida Kregert Blomstrand Ida Kregert Blomstrand Madeleine Wibeck 
Madeleine Wibeck Madeleine Wibeck Robert Axelsson Robert Axelsson 
Robert Axelsson Robert Axelsson  

Tina Nilsson Tina Nilsson Ida Kregert Blomstrand Tina Nilsson Tina 

Nilsson Elisabeth Wiström Elisabeth Wiström Elisabeth Wiström Ellenor 

Hjalmarsson Ekman Tina Nilsson Hasse Wetterhall Ida Kregert 

Blomstrand Ida Kregert Blomstrand Robert Axelsson Tina Nilsson Carl 

Blomqvist Elisabeth Wiström Madeleine Wibeck Ida Kregert Blomstrand 



Madeleine Wibeck Carl Blomqvist Fredrik Sundberg Madeleine 

Wibeck Robert Axelsson Ida Kregert Blomstrand Madeleine Wibeck 

Madeleine Wibeck Madeleine Wibeck Robert Axelsson Ellenor 

Hjalmarsson Ekman Ida Kregert Blomstrand Ida Kregert Blomstrand  

   

 

Orientering Ridsport Rodd Racerbåt Rugby Skidor Skolidrott Skyttesport 
Skridsko Simsport Skidskytte Segling Squash Sportdykning Skateboard 
Styrkelyft Triathlon Tennis Taekwondo Tyngdlyftning Varpa Vattenskidor 
Volleyboll  

Kontaktuppgifter:  

Robert Axelsson Carl Blomqvist Ellenor Hjalmarsson Ekman Mikael 

Kempe Ida Kregert Blomstrand Tina Nilsson Fredrik Sundberg Hasse 
Wetterhall Madeleine Wibeck Elisabeth Wiström  

Tina Nilsson Elisabeth Wiström Ida Kregert Blomstrand Madeleine 

Wibeck Robert Axelsson Carl Blomqvist Carl Blomqvist Carl 

Blomqvist Ellenor Hjalmarsson Ekman Ida Kregert Blomstrand Ida 

Kregert Blomstrand Madeleine Wibeck Madeleine Wibeck Tina 

Nilsson Tina Nilsson Tina Nilsson Ellenor Hjalmarsson Ekman Mikael 

Kempe Robert Axelsson Tina Nilsson Carl Blomqvist Madeleine 

Wibeck Tina Nilsson  

robert@sisu.nu carl.@sisu.nu ellenor@sisu.nu 

mikael@sisu.nu ida.kb@sisu.nu tina@sisu.nu fredrik@sisu.nu hans@
sisu.nu madeleine.wibeck@osterg.rf.se elisabeth@sisu.nu  

010-476 50 39 010-476 50 26 010-476 50 35 010-476 50 36 010-476 50 40 
010-476 50 42 010-476 50 30 010-476 50 31 010-476 50 34 010-476 50 37  

 


