
Styrelsemöte 16 Januari 2013 

Närvarande : John Fridolfsson , Percy Olausson ,Jonas Persson , Håkan Algotsson , Ulla Olsson , 

Christina  Ekström-Karlsson , Lena Svensson . 

1. Mötet öppnas . 

2. Föregående protokoll läses upp och godkändes . 

3. Det har kommit in lite brev  och meddelande till klubben bl.a. Inbjudan till 

utvecklingskonferans  i Vrigstad den 26 Januari 2013 .Ungdomsläger den 23-24 Februari i 

Huskvarna .Rapport från Nov.konferansen ,Percy berättar om hur billig och jämställd sporten 

är men förbundet satsar alla pengar på eliten . 

4. Vi har nu betalat ut stora pengar för kartorna i Gullabo . 

5. Årsmötet blir i missionskyrkan den 9 Februari , det blir planka och kaffe något litet lotteri 

först och sedan årsmötesförhandlingen . Kostnaden blir 100 kronor per/person och anmälan 

till Kina . Årsskriften  trycks på Möre bok eller biblioteket . 

6. Zonmötet var ju här sist ,Det behövs fler frivilliga medhjälpare till tävlingen 2016 , se om vi 

kan få till en kommitte  det behövs någon från oss, den 11 Mars 18.30 är mötet i Nybro . Om 

Nybro får hjälp kan tävlingen vara där , Håkan , Jonas och John åker . Förslag på att om man 

är med på alla zontävlingar deltar man i ett lotteri ex. en resa . 

7. John och Maria tar ungdomens  5-dagars .Inför vår tävling är Ulla chef , Tony biträdande 

tävlingsledare + ett arbetslag . Det är möte vid tc den 2 Februari .Enheterna är ihop lånade , 

Team sportia kommer , 5 provlöpare är klara . 

8. Vi har sökt vårtävling 2014 söndag 27 April i andra hand lördag 30 Augusti . 

9. Aktiviteter nu under vintern är tisdagsträningarna som har varit välbesökta  och så är även 

Lördagsskoj igång . Den 9 Februari är det zonträning , den 9-10 Mars är det dags för 

Furuboda . 

10. Övrigt : En egen mailadress till klubben Jonas kollar med Björn . Kommunen har gått med på 

kart bidrag ,Jonas skriver ihop något om vår ungdomsverksamhet och stuga . Vi bjuder in 

mellanstadiet och högstadiet till fridluftsdag dagarna efter ungdomens 5- dagars i Maj . 

11. Nästa möte blir onsdag 20 Mars Håkan har fikat . 
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