Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.02.14
Närvarande: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Jonas Persson, Ing-Marie Fridolfsson, Ulla Olsson och
Roland Sandholm.
1

Mötets öppnande: Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Konstituering av styrelse: Ordförande Håkan Algotsson ( utsedd av årsmöte), Vice Ordf. Percy Olausson,
Sekr. Roland Sandholm, Kassör Ulla Olsson. Övriga i styrelsen Ing-Marie Fridolfsson och Jonas Persson.
Ersättare är Stefan Karlsson och Jarl Sturesson.

3

Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

4

Inkomna brev och skrivelser: Inbjudan till banläggarutbildning steg 2 i Emmaboda. Jonas deltar för att
förnya sitt banläggarkort. Inbjudan till inspirationskväll för ungdomar i Växjö den 18 mars. Någon från
orienteringslandslaget deltar. Ett flertal inbjudningar till kurser i Smof:s regi.
Torsås kommun har för avsikt att upprätta en detaljplan över ett skogsområde väster om klubbstugan
där vi disponerar mark till parkering. Styrelsen beslutar avge ett yttrande. Håkan framför detta.

5

Uppföljning av kartkostnader: På årsmötet diskuterades kartkostnader i samband med klubbens
bokslut. Därför beslutar styrelsen att ta fram klubbens kartkostnader under den senaste 5-årsperioden.
Ulla får i uppdrag sammanställa detta.

6

Inventarielista: På årsmötet framfördes önskemål från revisorer om en inventarielista. Ulla kontaktar
föregående kassör Inga-Britt Höglind om det finns någon gammal inventarielista upprättad.

7

Verksamhetsplan: Friluftsdagar för skolorna diskuterades. Jonas samordnar dessa.

8

Upptaktsmöte: Upptakts möte i klubbstugan den 8 mars, information om kommande tävlingssäsong
och träning på banor till vår tävling i Degerhyltan.

9

Tävling 08: Beslutades om annons i Skogssport nr 2 med utgivning i mars. Roland ordnar detta.
Jonas meddelar att karttryck är beställt hos Åkesons tryckeri i Emmaboda. Sydved sponsrar karttycket
mot annons på framsidan. Allan Höglind har förhandlat fram detta.

10

Klubbstugan: En kommitté tillsattes på årsmötet, men den har inte börjat sitt arbete ännu.

11

Årets uppvaktningar: Styrelsen konstaterade att vi har en medlemsmatrikel med personuppgifter.
Ulla kollar om den behöver kompletteras och om eventuella högtidsdagar.

12

Nästa möte: Styrelsen träffas den 18 mars kl. 18:30 i klubbstugan. Ing-Marie fixar fika.

13
A

Övriga frågor:
Överflyttning av klubbadress till ordf. från sekr. Roland ordnar detta med Smof.

B

Klubben behöver en ansvarig för rapportering till Sisu av studiecirklar. Styrelsen utser Percy.

C

Klubben arrangerar träning åt Motala AIF den 15 mars på Söderåkra kartan. Jonas banläggning.
Beslutades ta en kartavgift på 35 kr. per deltagare.

D

En Waitbord behövs i stugan, vid nybörjarkurser o dyl. En ny med storlek 150x120 kostar 1500 kr.
Percy lovar kolla om det finns någon begagnad på Forecia som vi kan få överta.

E

Jonas föreslår att klubben ordnar sommarläger hos Stigmännen i Karlshamn helgen 14-15 juni.
Styrelsen beslutar enligt Jonas förslag och Jonas får i uppdrag att boka.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Ulla för gott fika.

Roland Sandholm
Sekr.

Håkan Algotsson
Ordf.

