Protokoll fört vid Torsås OK.s styrelsemöte 2009.02.24
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

Konstituering av styrelse: Ordf. Håkan ( vald av årsmöte) vice ordf. Percy, Sekr. Roland, kassör Ulla.

3

Föregående protokoll: Protokollet upplästes och godkändes.

4

Inkomna brev och skrivelser: Inbjudan till ett flertal tävlingsarrangemang, inbjudan från Naturbolaget
för presentation av deras utbud av löparskor. Inbjudan till teknikkonferens i Åseda, samt inbjudan till
ledarutbildningar.

5

Kassaställning: Styrelsen konstaterar att klubben har en god likviditet.

6

Hemsidan: Håkan meddelar att Björn Norrliden är villig att ta över som webbansvarig efter Ola och
Marie Karlsson som har bett att få frånträda ansvaret för hemsidan. Styrelsen beslutar att Björn tar
över som webmaster. Styrelsen tackar Ola Och Marie för det arbete de utfört med klubbens hemsida.

7

Sponsring karttryckning: Jonas meddelar att Södra sponsrar karttryckningskostnader till vårens tävling
med 5000 kronor.

8

Byggprojekt: Roland redogör för kontakter med grannklubbar om deras driftskostnader för motsvarande
Klubblokaler. Håkan skall försöka få någon byggkunnig att beräkna byggkostnader.

9

Kommande aktiviteter: Styrelsen beslutar att inbjuda 2 representanter från aktivitetskommittén till nästa
styrelsemöte. Håkan ansvarar för inbjudan. Jonas meddelar att 18 st medlemmar åker på vårläger till
Furuboda. Klubbens Föreningsbudkavle som flyttades till 6 juni, när Annandag pingst upphörde som
helgdag, kolliderar med Nybro OK:s närtävling varje år. Styrelsen beslutar därför att datum för
Föreningsbudkavlen skall beslutas varje år.

10

Stugvärdar: Styrelsen konstaterar att stugvärdarnas skötsel av stugan har varierat. Beslutet blir att
uppdra åt fastighetsansv. Stefan Karlsson att kontrollera att stugvärdstillsynen fungerar.

11
A

Övriga frågor:
Mjölnerskolan efterfrågar inköp av orienteringskartor. Styrelsen beslutar att vid kartförsäljning till
skolorna skall styckpriset vara 50 kr.

B

Jonas påpekar att vi borde annonsera vår kommande tävling i Skogssport. Styrelsen beslutar enligt
förslag och ger Jonas i uppdrag att utforma annonsen. Kostnad 280 kr.

C

Styrelsen uppmärksammar den diskussion som kom upp på årsmötet om stödmedlemmar. Styrelsen
Konstaterar att en ordning med stödmedlemmar som inte tävlar kan vara möjlig. Frågan hänskjuts
till nästa årsmöte.

D

Inför kommande tävling behöver inköp av plastfickor ske. Jonas får i uppdrag att beställa.

12

Nästa möte: Beslutas till tisdagen 14 april kl. 18:30 i klubbstugan. Håkan lovar fixar fika.

13

Avslutning: Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Percy för gott fika.

Roland Sandholm
Sekr.

Håkan Algotsson
Ordf.

