
Protokoll styrelsemöte 2011-11-17 
 
 
 

NÄRVARANDE: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson, John 
Fridolfsson och Susanne Alexandersson. 
 

MÖTESPUNKTER  
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lästes och godkändes. 

 

3. Inkomna brev och skrivelser 
Program till Ungdomsledarkonferensen i Vrigstad. Inbjudan till Ungdomskonferens i 
Haninge. Information om att lägga ut sina motionsspår på motionsspar.se lämnas utan 
åtgärd. Förfrågan om förslag på ledare till Smålands OF lämnas utan svar. Vidare har 
förfrågningar från Smålands OF kommit om att lämna motioner till förbundet samt att 
anordna vinterläger. Ett spörsmål om information kring våra bingopromenader har 
kommit från studenter i Danmark, lämnas till Inga-Britt. Förenklad tävlingsrapport 
Småland 2011 lämnades till John. Slutligen har en inbjudan från OK Orion till 
vinterläger 3:e helgen i januari också inkommit. 

 

4. Ekonomin i klubben 
Likviditeten är fortsatt god i klubben.   

 

5. Tävling 2012 
Jonas redogjorde för hur arbetet med den nya kartan fortskrider. Percy redogjorde för 
övriga förberedelser.    

 

6. Zonmötet 
Jonas redogjorde för zonmötet. Tävlingsprogrammet för 2012 var en av punkterna och 
Torsås OK kommer att anordna Etapp 2 på U-5 dagars den 15 maj.  
Vidare kommer Torsås OK att ha en vinterträff för zonens ungdomar den 4 februari 
och Maria kommer att ansvara för den. 

 

7. Julmarknad 
Klubben kommer att sälja lotter på skyltsöndagen den 1:a advent.    

 

8. Övrigt 
A: Banläggningsprogrammen är nu inköpta. 
B: Idrottslyftet år 5 löper över 1,5 år och klubben har ansökt om 34 000 kr till 
aktiviteter och inköp likt året som gått. 
C: Elise kommer att leda nybörjarkursen till våren och den är planerad till den 20/4. 

 

9. Nästa möte 
Bestämdes till den 20/12 kl 18.30. Jonas ordnar fika. Christina kommer att bjudas in 
till mötet. Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
__________________________  __________________________ 
Susanne Alexandersson  Håkan Algotsson  
Sekr.    Ordf. 

 


