Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2009. 01. 18
Närvarande: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Jonas Persson, Ulla Olsson, Roland Sandholm samt två
inbjudna ungdomsrepresentanter John Fridolfsson och Maria Johansson.
1

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

2

Föregående protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

3

Inkomna brev och skrivelser: Inbjudan till Smof:s årsmöte och 60:års jubileum . Inbjudan till
ungdomsläger i Målilla och ett antal tävlingsinbjudningar. Torsås kommun inbjuder oss att delta med
aktiviteter i sportlovsveckan. Styrelsen beslutar erbjuda vårt ordinarie veckoprogram. Håkan meddelar
kultur och fritid.

4

Årsmöte 14 feb.: Ulla meddelar att Torshammar, som vi brukar hyra är upptaget. Ulla och Percy kollar
alternativ. Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften för enskild medlem till 300 kronor och familjekort
till 800 kronor. Styrelsen föreslår vidare oförändrade startavgifter, ungdom ingen avgift upp till och
med H/D 20 övriga betalar sin egen avgift. Styrelsen föreslår vidare oförändrade bilersättningar.
Ett förslag på årsberättelse föredrogs av Roland, några mindre justeringar gjordes. En verksamhetsplan
arbetades fram, Håkan slutför dess utformning. Håkan tillfrågar Lars Johansson om han kan ordna
tipsfrågor.

5

Kassaställning: Ulla redovisade en ekonomisk rapport över det gångna året, att föreläggas årsmötet.

6

Kommande tävling 10 maj: Håkan meddelar att inbjudan är utlagd på hemsida och att en datagrupp har
bildats.

7

Datautbildning tävlingsadministration: Punkten utgår.

8

Nytt kartområde: Kartkommittén föreslår styrelsen att besluta rita ett ca 6 km2 stort område beläget
öster om Gullabokartan. Styrelsen beslutar enligt kartkommitténs förslag.

9

6- klubbsalliansens möte rapport: På mötet fastställdes dagar för ungdomens 5-dagars. Torsås arrangerar
4:de deltävlingen den 26 maj. Inbjudan skall vara inskickad 15 april. Nästa möte med alliansen blir den
5 oktober med vi som värdar.

10

Byggprojekt: Punkten utgår.

11

Bidrag: Olika strategier diskuterades. Jonas meddelade att vi sökt 10 000 kr. från Idrottslyftet.
Därav 8 000 till träningsläger och 4 000 till utflykter och prova på arrangemang. 2000 kr beräknas
komma från anmälningsavgifter.

12

Inventarielista: Percy meddelade att arbete pågår med nämnda lista.

13
A

Övriga frågor:
Jonas meddelar att han har för avsikt att starta en banläggningskurs för klubbmedlemmar.

B

Sponsring av kart och banpåtryck till tävling. Styrelsen besluta be Allan Höglind om hjälp
med kontakter med företag.

C

Flera ol-tröjor behöver inköpas. Jonas fixar detta.

D

Jonas föreslår att klubben åker på klubbläger till Furuboda den 7-8 mars. Förslag på deltagaravgift
är för vuxen 550 kr. ungdom >15 år 100 kr. och ungdom <15 år 50 kr. Styrelsen beslutar enligt förslag.

E

Klubben har blivit erbjuden plats i en dataportal, Torsåsportalen till en kostnad på 350 kr per år.
Styrelsen beslutar att avstå erbjudandet.

F

Styrelsen konstaterar att stugvärdslistan ej är uppdaterad. Beslutades att nuvarande lista skall vara
rullande. Styrelsen konstaterar vidare att stugvärdfunktionerna fungerar dåligt. Frågan hänskjuts
till årsmötet.

14

Nästa möte: Beslutades till 24 februari Kl: 18.30 i klubbstugan. Percy lovar fixa fika.

15

Avslutning: Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Ing-Marie för gott fika.

Roland Sandholm
Sekr.

Håkan Algotsson
Ordf.

