Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.09.30
Närvarande: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson, Stefan Karlsson och Roland
Sandholm.
1

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

2

Föregående protokoll: Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.

3

Inkomna brev och skrivelser: Inbjudan till Ålems OK:s 70-års jubileum. Beslutades att vi uppvaktar med
blommor. Håkan kontaktar Allan Höglind angående vem som skall representera oss.
Ett erbjudande om julkortförsäljning har inkommit. Styrelsen beslutar att inte acceptera erbjudandet.
Uffen Rhede som är sakkunnig i bidragsansökningar erbjuder sina tjänster. Styrelsen beslutar avstå.
Ölands Brandförsäkringsbolag erbjuder ett sponsringssamarbete. Percy får i uppdrag att ansvara för
vidare kontakter.

4

Kassaställning: Kassaställningen är god. Årets nationella tävling i Degerhyltan gav ett netto på 22 376 kr.

5

Rapport från höstens tävlingar: Styrelsen konstaterar att deltagandet av yngre ungdom har minskat
på nationella tävlingar, men ett bättre deltagande på näraliggande arrangemang. Någon form av
fadderverksamhet diskuterades för yngre medlemmar.

6

Utbildningar: Ungdomsledarutbildning för ungdomar den 18 -19 oktober. Kostnad 300 kr. per deltagare,
klubben erbjuder 5-6 ungdomar att delta. Grundtränarutbildning är Jonas intresserad av, kostnad 2400 kr.
Kurskostnader genom Idrottslyftet Smålandsidrotten.

7

Bornholmstävlingen: Styrelsen konstaterar att 12 st klubbmedlemmar åker tillsammans med OK Orion
till Bornholm höst open.

8

Tävlingsprogrammet 2009: Nästa års tävlingsdatum diskuterades. Styrelsen konstaterar att den 10 maj
som vi fått oss tilldelat, är vi ensamma som arrangörer i Småland, detta ökar möjligheterna att få
ungdomscuperna till vår tävling. Håkan diskuterar vidare med Bergander i Smof:s tävlingskommitté.

9

Nästa års tävling: Håkan meddelar att Leif Karlsson Nybro OK har tackat ja som bankontrollant.
Jonas konstaterar att för bästa utbyte av terrängavsnittet efter start, skulle två starter vara att föredra.
Styrelsen konstaterar att vi i dag har den personal som fodras för två starter.

10

Datautbildning inför vår tävling: Håkan kontaktar de ungdomar som kan vara lämpliga att utbilda på
Sportidents tävlingsprogram eller något annat likvärdigt.

11

Nya kartområden: Torsås Södrakartan är i det närmaste färdigreviderad. Kartritaren Kjell Svensson
ombesörjer att den blir registrerad och godkänd dels hos Orienteringsförbundet och Lantmäteriverket.

12

Verksamhet de närmaste månaderna: 6-klubbsmöte den 6 okt. i Emmaboda. Novemberkonferens den
22 i Vrigstad. Löpträningar och Bingopromenader för allmänheten.

13

Byggprojekt: Punkten utgår.

14

Parkering vid klubbstugan: Håkan har sammanställt en skrivelse till Torsås kommun, angående utfart från
ny grannfastighet över vår parkering. Styrelsen tar skrivelsen som sin och beslutar att sända den.

15

Inventarielista: Punkten utgår.

16
A

Övriga frågor:
6-klubbsmötet diskuterades. Beslutades att vi är beredda att arrangera en etapp av U-5dagars.
Klubben anmäler också intresse att arrangera DM-kort 2012. Roland representerar klubben.

B

Stefan har talat med en markägare i Gunnilkroka som vill ha hjälp med upprullning av taggtråd.
Styrelsen är intresserad och Stefan tar en ny kontakt.

17

Nästa möte: Styrelsen beslutar att träffas den 11 november i klubbstugan kl 18.30. Roland fixar fika.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Ulla för gott fika.

Roland Sandholm
Sekr.

Håkan Algotsson
Ordf.

