Styrelsemöte 14 November
Närvarande : Håkan Algotsson , Ulla och Tommy Olsson , Jonas Persson .
1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll uppläses .
3. Skogssport och O-ringentidningen har kommit ,brev om naturpasset har
kommit och lämnas vidare till Anna Henriksson , Sportident har info om
nya snabba pinnar , om vi vill ha en tävling 2014 måste den sökas innan
15 Januari vi söker i första hand hösttävling . Vi måste ha försäkring för
alla tävlande den gäller även till och från organiserad träning , den kostar
22 kr per år och medlem som är reg. I inventor försäkringsbolaget är
Folksam . Förfrågan av svenska MTB om vi vill ordna tävling i Småland .
Protokoll från Zonmötet .
4. Ekonomin i klubben är god . Firmatecknare tas nytt vid årsmötet .
5. Vi hade både loppmarknad och lotteri vid marknaden vi fick in ca.4500 kr .
6. Aktiviteter resten av året är bingopromenader ,julskyltningen med lotteri
,adventskalendrar , Jonas har träningar tisdagkvällar , Lördagskoj .
7. Magnus Lager och Percy åker på Novemberkonferansen .
8. Årsmötet blir den 9 Februari 2013 klockan 13.00 .
9. Övrigt : Nästa års ungdomensfemdagars tävling får vi tredje etappen .
2018 har vi smålandskaveln pratar om att hjälpas åt klubbarna runt om
oss , vi pratar mer nästa zonmöte . Furuboda är bokat 9-10 Mars boende i
sporthallen ,mat klart . Det som var kvar av idrottlyftet gick åt vid
Bodaborg och en ny pannlampa . Nästa 6-klubbsmöte ska vara här . Kjell
är färdig med gamla Gullabo nu han fortsätter med Torsås södra och sedan
i Söderåkra . Nybörjarkursen 4-5 Maj en lösning eftersom vi har tävlingen
innan , ev. för skolungdomar när vi har vår ungdomens 5-dagars . Ocad
har kommit med en ny version kostar 2-3000 kr vi köper till Jonas , John
och Maria . Lessebo har lucianatten den 8 December .
10.Nästa möte den 16 Januari 2013 , John har fikat .
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