Styrelsemöte 13 Mars 2013-05-08

Närvarande : Ulla Olsson ,Håkan Algotsson ,John Fridolfsson , Percy Olausson och Jonas
Persson .
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas .
Föregående protokoll läses upp och godkändes .
Årsmötet var trevligt det var 28 personer som deltog .
Det har kommit lite brev och meddelande bl.a inbjudan till natt dm
,Smålandsidrotten nyhetsbrev om att det ska finnas en miljöansvarig som ser till
att vi samåker , källsorterar ,ta hand om duschvatten ,tillåter egna kaffemuggar
,det finns även muggar att köpa för 15 kr. styck . Kempelas nyhetsbrev ,O-ringen
tidningen , idrottsrörelsens infoblad ,verksamhetsplan från smålands OF ,tävlings
inbjudningar från Smålands orinteringsförbund våren 2013 och 3000 kr. från
idrottslyftet .
5. Ekonomin ser god ut har ökat sedan förra mötet .
6. Tävlingsrapporten fas 1 och 2 är färdigt och godkänt .Vi har fått
arbetsfördelningen . Tävlingsjury ligger vi lite lågt med tills vi vet vilka som är
anmälda .Vi som arbetar får en liten biljet med hamburgare + läsk . Det behövs
lite fler skyltar Percy fixar lista .Jonas har satt ut alla ställningar , Tony och Jonas
fått bygga en del nya . Det börjar bli klart för provlöp , det har tillkommit några
små hyggen . Vi har bra koll helgen 20-21 April bygger vi på söndagen har vi
gemensam fika på tävlingsplatsen .
7. Smålandkaveln 2016 , vi var i Nybro på ett möte det fanns mycket att diskutera
om , men troligen blir det i Svartbäcksmåla . Jörgen Fransson är tillfrågad som
tävlingsledare , behöver man starta ett företag , hur delas kostnader / inkomster
upp föreningarna i mellan . Svårt med mat och logi men borde gå att ordna . Vi
behövs verkligen för att hjälpa till men det vore bättre att flytta kaveln till 2017
eftersom vi har lång DM .
8. Våren aktiviteter är kultur och idrottskolan , nybörjarkurs och friluftsdagarna är
klara . Vid våryran (kristi himmelsfärds) ska vi ha någon slags motionsaktivitet .
Några åker till Furuboda .
9. Övrigt : Björn har förslag om en egen mailadress till klubben . Trimtex har lämnat
förslag om nya overaller 1200 kr skulle dom kosta med skogen på ryggen , som
våra tröjjor , vi kollar lite mer . Inför lång DM behöver vi tänka kartor nu ev.
Söderåkra kan behövas byggas ut Jonas tittar på det . Förfrågan om vindkraften i
Strömby stör oss ,men det är inga problem .
10. Nästa möte 8 Maj 18.30 Ulla har fikat .
Ordförande:___________________________________________________________
Sekreterare___________________________________________________________

