Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.05.12
Närvarande: Håkan Algotsson, Jonas Persson, Ing-Marie Fridolfsson, Ulla Olsson, Percy Olausson och Roland
Sandholm. Närvarande punkt 5. Tony Emilsson och Ingmar Valhström.
1

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

2

Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

3

Inkomna brev och skrivelser: Div. rapporter. Nya adresskalendrar. Information om Offensiv orientering.
Statistik om lokalt aktivitetsstöd. Inbjudan till Västerviksläger för ungdomar.

4

Kassaställning: God likviditet. Tävlingen den 1 maj gav ett bra netto.

5

Summering av tävling 1 maj: Konstaterades att arrangemanget flöt mycket bra med mycket nöjda
tävlande. Några mindre detaljer som kan göras ännu bättre diskuterades.

6

Kommande tävlingar: Söka och genomföra DM i medeldistans 2012 på ny karta i Bodhyltan.
Beslutades sända in en detaljerad tävlingsansökan för 10 maj 2009. Till tävlingsledare utsågs Håkan
Algotsson och till banläggare Jonas Persson.

7

Nya kartområdet: Klart med markägarna på område A dvs, Bodhyltan, Stuvehyltan, Skörbomåla, Tuthult
och Hjälsmåla. Kartkommittén har för avsikt att träffa markägare för att titta på lämpliga tävlingsplatser.

8

Verksamhet de närmaste månaderna: Stanley Cup, teknikträningar, friluftsdagar för mellanstadie och
högstadieelever. Sommarkväll vid stugan den 10 juli aktivitetskommittén fixar. Ungdomsläger i Karlshamn
den 14-15 juni. Beslutades om en avgift på 400 kr för varje deltagare.

9

Hänvisning på hemsidan för nya medlemmar: Frågan diskuterades och styrelsen beslutade att Jonas
kontaktar webbmaster om lämplig förändring.

10
A

Övriga frågor:
Konstaterades att Kultur och Idrottsskolan är en mycket positiv aktivitet som vi bedriver.

B

Håkan informerade från konferens om byggprojekt av samlingslokaler: Viktigt att tänka på, ha klart med
driftskostnader, upprätta riktiga ritningar och väl underbyggda handlingar. En ”startsträcka” på ca två år.
Tag in anbud och var aktiva med att pruta.

C

Styrelsen har uppmärksammats på att Emil Nilsson har dryga resekostnader till olika tävlingar. Emil
Studerar på OL-gymnasiet i Olofström. Percy lovar att kolla med olika företag om möjlighet till”sponsring”.

D

Nästa möte måndag 9 juni kl 18:30 i klubbstugan. Håkan lovar fixa fika.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Percy för gott fika.

Roland Sandholm
Sekr.

Håkan Algotsson
Ordf.

