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Protokoll från styrelsemöte  

 

Måndagen den 3 juni 2019 

 

Plats: LOK:s klubbstuga Linköping 
 

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

Kleist, Eva-Karin Jönsson Bengt-Ove Blomqvist, Joakim Kjellberg ungdomskommittén.  

    

 

1. Mötets öppnande, dagordning. 

Lena hälsade alla välkomna. Dagens dagordning godkändes. 

2. Föregående protokoll.  

Föregående protokoll godkändes.  

3. Datum för kommande styrelsemöten. 

Vi planerar att lägga ett styrelsemöte tillsammans med besök hos Stjärnorp i 

september. Stjärnorps förslag 17 september (i första hand) och 15 oktober (i andra 

hand) 

Beslut: styrelsen väljer 17 september. Styrelsemötet börjar kl 18.00 och ca 19.00 

ansluter Stjärnorp för samtal runt deras frågor.  

Övriga möten: Styrelsemöte 18/8 hos Carina (efter TGOK:s tävling) 

Gotlandsresa 18-20/10 preliminärt  

Ordförandemöte  21/11 18.00 fika, mötet börjar 18.30. 

Styrelsemöte 11/12 18.00 LOK-gården 

4. Ordförandemöte 

Innehåll: Information från SOFT:s tävlings och ordförandekonferenser. Därutöver se 

vad SOFT ytterligare har på sin agenda. 

5. Budget 

Det har inte varit några stora utgifter. Budgeten är stabil. Det är omständigt för ny 

kassör att få tillgång till bankkontona men vi hoppas det ska lösa sig snart. Än så länge 

hjälper Bengt-Ove till.  

From i år ska närtävlingar rapporteras men inte klubbtävlingar.  



6. Skrivelser och rapporter 

Återrapport från Rune Haraldsson stipendiater går till Runes familj. Därefter arkiveras 

det i pappersformat tillsammans med styrelseprotokoll.  

Det har kommit in förslag till årets ledare. Fortsatta möjligheter för nomineringar finns 

under resten av året.  

Inbjudan från Länstyrelsen om återrapport om friluftsstrategi den 13/6. Ingen kan gå 

men vi återkommer kanske längre fram till strategin.  

Linköping kommun har lagt upp ett antal orienteringskartor på sin kartsida på 

hemsidan. Det möjliggör t.ex. för även icke klubb anslutna motionärer att springa i 

skogen med hjälp av dem.  

Tävlingskommittén rapporterar att kartorna på arrangemangen har i det stora hela varit 

bra i år. Det är någon enstaka karta som inte är bra ritad och inte lever upp till bra 

kartkvalité. Det visar hur viktigt det är att följa upp kartritningen kontinuerligt.  

Arrangemangs kommittén rapporterade att O-ringen lånar ÖOF:s sportIdent enheter. 

Enheterna behöver ha en viss kapacitet av spänning och batteri. Förslag att ÖOF tar 

samma pris som sportIdent av O-ringen. 

7. Information från ungdomskommittén 

Det har varit en ledarträff i samband med försäsongslägret. På träffen planerades för 

årets arrangemang, USM-läger, Riksläger, Distriktsmatch, Götalandsmästerskap m.m. 

Till Riksläger är 67 ungdomar anmälda plus 7 ledare varav 2 är unga ledare. Buss är 

beställd. Det diskuterades och planerades även för junioraktiviteter och O-ligan. I år är 

det ca 20 tävlingar med i O-ligan.  

Under lägret fördes diskussioner med ungdomarna om tävlande m.m.  

Information om datum för de olika arrangemangen ligger inte ute på ÖOF:s kalender 

just nu men förslag är att de göra det.    

ÖOF styrelse undrar om ungdomskommittén anser att det skulle hållas en ledarkurs 

för unga ledare? 

8. Övriga frågor 

Kurser och fortbildning: Finns intresse och behov av att ÖOF arrangerar kurser? 

Laserdatakurs? Ungdomsledarkurs? Fortsättning på Barntränarutbildning? 

Lena undersöker med Anita Wehlin om möjlighet att anordna Barntränarutbildning. 

Carina ställde frågan om Sprint DM stafett varit på förslag någon gång i Östergötland. 

Det har det inte men möjlighet finns att ställa motion till årsmötet. 

 



9. Mötets avslutande 

Lena tackade för fika och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Aktivitetslista 

Lena kontaktar Anitha Wehlin angående utvecklingsfond Strategi 2025. 

Lena pratar med Anita Wehlin angående Barntränarutbildning. 

 

 

 

 

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

Mötets ordförande                                    Sekreterare  

 

 

 

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

  



Bilaga 1 

 

Brev från Alice Marmelid till styrelsen 17 maj 2019  

 

 
Portugal 

Resan till Portugal var nog bland den roligaste resan jag varit med om. För det 

först så är människorna jag åkte med fantastiska och jag lärde dessutom lära 

känna många mycket bättre vilket är väldigt roligt. Hotellet var super bra och 

även den goda maten var super. Och såklart så var det ju världens dröm terräng. 

Väldigt platt och öppet vilket gjorde att man kunna få chansen att springa 

väldigt snabbt bland grönområden och stenar. Sikten var väldigt bra speciellt för 

mig som har lite svårt för att endast gå på kompassen. Jag gillar istället att se 

vart jag ska springa. Så därför tyckte jag att orienteringen och terrängen var helt 

magiskt och vill verkligen åka tillbaka dit igen. Det var mycket roligare att 

springa där och dessutom var vädret ett just då också mycket bra så det var 

varmt och soligt, alltså ett perfekt väder för träningsläger som detta. Jag skulle 

verkligen rekommendera Portugal för alla även om man inte vill satsa så mycket 

som jag vill och jag kan säga att jag gillade det så pass mycket att jag kan tänka 

mig att köpa en lägenhet där när jag blir äldre. Därför är jag oerhört tacksam för 

att jag har fått chansen att göra denna roliga resa tillsammans med orienterings-

gymnasiet och vill tacka så mycket för stipendiet som jag fick av Rune. 

Pengarna kommer gå till att betala resan nu i efterhand och jag är väldigt 

tacksam. 

 

Hälsningar Alice Marmelid 

 


