
 

Protokoll Årsmöte Norrköpings Orienteringskommitté 2008 
 

Plats: 

Tjalvegården 2008-02-11 

Närvarande: 

Björn Karlsson, OK Denseln 
Marcus Andersson, Matteus SI 
Folke Jelkvall, NAIS 
Peter Berggren, Matteus SI 
Jan Lindh, Tjalve GoIF 
Bertil Wahlqvist, IFK Norrköping OK 
Roland Träff, NAIS 
Bertil Skagerstöm, OK Denseln 
Joakim Pettersson, OK Denseln 
Ulrik Forslund, Krokeks OK 
Marie Andersson, NAIS 
Tor Andersson, NAIS 
 

Ej närvarande: 

Åby SOK 

 

1. Mötets öppnande 
Årsmötet öppnades av ordförande Björn Karlsson, som samtidigt hälsade samtliga 
välkomna. 

2. Mötets behöriga utlysande 
Mötet förklarades behörigt utlyst. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Val av ordförande för mötet 
Björn Karlsson valdes till mötesordförande. 

5. Val av sekreterare för mötet 
Marcus Andersson valdes till mötessekreterare. 

6. Marie Andersson och Peter Berggren valdes till justeringsmän. 

7. Verksamhetsberättelsen för år 2007 redovisades av mötessekreteraren och 
godkändes av årsmötet. 

8. Folke Jelkvall redovisade NOK:s ekonomiska rapport för 2007. 87 000 kr har 
erhållits genom kartbidrag från Norrköpings Kommun för år 2007. Dessa pengar 
har inte hunnit betalats ut under 2007, varför det utgående saldot per  2007-12-31 
är på 129 933.08 kr. Den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet. 

9. Bertil Skagerström redovisade revisionsberättelsen för 2007 varefter denna 
godkändes. 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2007. 

11. Val av styrelse för 2008: 

a. Björn Karlsson omvaldes som ordförande. 



 
b. Folke Jelkvall omvaldes som kassör. 

c. Marcus Andersson omvaldes som sekreterare. 

d. Till revisorer omvaldes Bertil Skagerström och Lars Eriksson. 

12.  Val av kommittéledamöter för 2008: 

a. Ungdomskommittén: Anneli Berggren, Mikael Westerberg och Ulf 
Johnsson omvaldes. 

b. Kartkommittén: Jan Berggren omvaldes som sammankallande. 

c. Till valberedning för 2008 omvaldes Peter Berggren och Göran Blomberg. 
 

13. Avgifter för 2008 
Avgifterna för 2007 har bestått i en avgift på 200 kr per klubb. Detta innefattar 
både medlemsavgift och materialkostnad. Tjalve betalar endast 100 kr då de 
ställer upp med förråd till NOK:s material. Mötet beslutade att inte göra några 
förändringar av avgifterna för 2008. 

14. Annonsverksamhet 2008 
Under verksamhetsåret 2007 har NOK inte annonserat om avfärd till tävlingar, 
efter ett beslut på årsmötet 2005. Klubbarna har inte saknat informationen varför 
årsmötet beslutade att inte heller under 2008 annonsera avfärder. 
Däremot ska klubbarna själva annonser till NOK-träningar, NM samt 
Ungdomsserien med avseende på plats-/ vägbeskrivning. Klubbarna bör också 
publicera mer detaljerad information på resp. klubbs webbsida (starttider, banor, 
stämplingssystem, terräng, samling samt ev. vägvisning med karta).  
Annons för NOK-träningar skall införas dagen innan träningen i lokaltidningarna. 
För andra viktigare arrangemang ska annonser införas i god tid innan 
arrangemanget. 

15. NM dag och Natt 2008 
NM-natt arrangeras 2008-04-01 av NAIS. NM-dag arrangeras 2008-07-01 av 
NAIS. 
 
Årsmötet tog också ställning till frågan om deltagande i NM som tidigare 
påannonserats i protokollet från NOK:s höstemöte 2007. De alternativ som 
presenterades var; 
 a) Deltagare från Norrköpings kommuns klubbar 
 b) Deltagare från klubbarna som medverkar i NOK för U-serie och 
 NOK-träningar 
 c) Öppet för alla deltagare som tillhör en orienteringsklubb 
 
Resultatet av detta blev ett mellanting mellan a) och c); Tävlingarna skall 
arrangeras som öppna NM (dvs. öppet för alla deltagare som tillhör en 
orienteringsklubb), men där Norrköpingsmästaren i resp. klass är en deltagare från 
Norrköpings kommuns klubbar.  
 
Vidare beslutades att tävlingarna skall arrangeras enligt SOFT:s regler för 
närtävling. Som stöd till arrangerande klubbar skall Peter Berggren och Björn 
Karlsson ta fram en instruktion där väsentligheterna klargörs. 
 

16. NOK-träningar 2008 
NOK-träningar 2008 arrangeras enl. bilaga 1.  
  



 
17. Ungdomsserien 2008 

Ungdomsserien 2008 avgörs enl. bilaga 1. 
  
Marie Andersson från NAIS har före årsmötet tagit fram riktlinjer för U-serien 
som stöd till arrangerande klubbar. Förslaget presenterades och små justeringar 
gjordes. De reviderade riktlinjerna är bilagda detta protokoll som bilaga 2. 

18. NOK:s material  
Årsmötet tog beslut att skrota de gamla kontrollställningarna som inte är 
ombyggda till EMIT. I övrigt förfogar NOK över: 
- 150 st. skärmar (varav 50 nya) 
- 400 m. avspärrningsnät 
- Startklockor 

19. Höstmöte 2008 
Höstmöte kommer att äga rum måndagen den 10 november, 2008 i NAIS lokaler 
på Dalviksgatan 71 i Skarphagen. 18:00 inleds kartmötet, 19:00 inleds höstmötet. 

20. Övriga frågor 
a) Mötet föreslog att klubbar bör hålla ett rekommenderat pris vid försäljning av 
kopiering av kartor av 10 kr/kopiering. 
b) NOK:s webbsida (www.nok-ol.se) kommer endast att innehålla 
arrangemangsprogram (med länkar till klubbarna), protokoll och 
arrangörsriktlinjer. Detta innebär att sidan INTE kommer att uppdateras med info 
om enskilda arrangemang (vägvisning, starttid osv.). 

21. Mötet avslutas 
Mötet avslutades av mötesordförande Björn Karlsson. 

 

Bilagor 

NOK-arrangemang 2008 
Ungdomssering – Riktlinjer (daterat 2008-02-12) 
Verksamhetsberättelse 2007 
Ekonomisk rapport 2007 
Revisorsrapport 2007 
 

 

 

 

Vid protokollet, 2006-02-06 

 

 

Marcus Andersson 
Sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Marie Andersson    Peter Berggren 


