Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.06.09
Närvarande: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson och Roland Sandholm
1

Mötets öppnande: Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

3

Inkomna brev och skrivelser: Information om satsningen Morgondagens Idrott. Smof. vill ha in statistik
om skolbesök. Jonas ombesörjer detta. Inbjudan till inspirationsträff i Emmaboda den 3 oktober, styrelsen
beslutar att klubben skall delta.

4

Kassaställning: Kassören redogör för kassaställning. Styrelsen konstaterar att vi har god likviditet.
Ulla påpekar att vi bör försöka samordna inköp av material för att spara fraktkostnader.

5

Föregående tävling ersättning dataansvarig: Styrelsen beslutar att ersätta Anders Sandholm med
1500 kronor, utgörande halva hans resekostnad Lussane- Kalmar. Roland deltar inte i överläggning
och beslut.

6

Reseersättning för elitjuniorer: Frågan är aktuell för Emil Nilsson. Styrelsen konstaterar att det är svårt
med sponsring från företag. Styrelsen bordlägger frågan och vill ha in uppgifter om Emils kommande
tävlingsprogram, för att kunna upprätta en kalkyl.

7

Nästa års tävling: Definitiv tävlingsansökan inskickad. Håkan Algotsson tävlingsl. Ulla Olsson bitr.tävlingsl.
Jonas Persson banläggning. Håkan kontaktar Agne Pettersson alternativt Kent Ekdahl som bankontrollant.

8
9

Avstämning nya kartor: Torsås Södra kartan klar efter revidering.
Rapporter från vårens verksamheter: Diskuterades Stanley Cup våra träningstävlingar, som har haft ett
lågt deltagande. Jonas rapporterade att skolorna är mycket positiva till våra friluftsdagar, sammanlagt
322 elever har deltagit.

Övriga frågor:
A
Kartförvaring: Jonas påpekar att vi har ont om plats för stora kartor. En möjlighet är att inreda med hyllor
under kopiator. Roland lovar att fixa detta.
B

Presskontaktman under 5-dagars: Styrelsen utser Jonas och Sven Persson.

C

Flera ungdomar har frågat om tävlingsdräkter: Styrelsen diskuterar flera olika billigare alternativ.
Ungdomskommittén får i uppdrag att undersöka olika alternativ.

D

Kommunbidrag: Styrelsen ger Håkan i uppdrag att sammanställa en skrivelse till Fritidsnämnden.

E

Elmaterial: Styrelsen beslutar att inköpa en del elmaterial till tävlingar, som tidigare lånats av Tommy
Olsson.

F

Nästa möte: I klubbstugan den 18 augusti kl.18.30. Jonas lovar fixa fika.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Håkan för kvällens fika.

Roland Sandholm
Sekr.

Håkan Algotsson
Ordf.

