Styrelsemöte 2013-08-07
Närvarande : Ulla och Tommy Olsson , John Fridolfsson , Percy Olausson ,
Jonas Persson , Håkan Algotsson och Lena Svensson .
1. Mötet öppnas .
2. Föregående protokoll uppläses och godkändes .
3. Det har kommit brev och meddelande bl.a inbjudan till Bornholm

4.
5.

6.

7.

8.

,blåbärs kaveln , Bodaforslopp är ett terränglopp som även
Hakarpspojkarna har. Anderstorps skytte har VM .
Ekonomin ser god ut trots inköp av nya enheter och bord .
Jonas berättade om O-ringen ,Bodens fästning 12900 deltagare
,Nybro 25 st , Kalmar 6 st , Torsås 2 st . Kommunikationen mellan
klubbarna var lite dålig så många föreningar ställde upp . Tjoget gick
bra 41 plats . Ölandslägret var roligt och sommarlägret var lyckat .
Sommarkontrollerna har dragit hit ca. 40 stycken utifrån , OK Pan var
här med ett elit gäng de bodde på Dalskär och sprang på våra banor
och var jättenöjda .
Ronneby har tävling 24-25 aug. där är det vandringspris , kultur och
idrottsskolan startar 26 aug. och 2 måndagar till . Stanley cup blir i
höst , annars är det ganska långt till tävlingarna . Olofströms
gymnasium kommer på läger Jonas lägger 3 olika övningar och dom
sover på Dalskär .
Övrigt : 2013 har vi 67 medlemmar ,det sjunker . Lördagsskoj börjar i
oktober vi får se uppslutningen , den 9 oktober är A hallen bokad för
fysträning och onsdagarna framåt sedan under vintern . Jonas har
kollat med Roland om att utöka Söderåkra kartan inför DM . Hitta ut.
nu. Är friskvård som skickas ut till alla hushåll ganska dyrt mer för
storstäder .Friska Örnsköldsvik är ett annat koncept något enklare
med kontroller runt samhället ,ev. liknande geocash där du använder
telefonen med kordinater , Jonas tar kontakt med ansvariga . Jonas
får resersättning för alla resor inför träningar m.m. Vi ska ha en
studiecirkel om Ocad i vinter . Nya elstolpar till träning inköps , kolla
om plats i förrådet en städ dag i höst . Dom små skärmarna börjar bli
dåliga inköps 30 nya . Tävlingsdräkten behövs köpas in av de små
storlekarna . Lokstödet är nu upp till 25 år . Jonas lämnar räkning på
alla utskrifter sen oktober . Printen till träning funkar inte till dom
nya pinnarna Jonas kollar med Björn om ev. vanliga kassakvitto .
Vi avvaktar med nästa möte tills vi vet lite mer om friskvård till alla
men Jonas har fikat då .

Ordförande :
_______________________________________________________________

Sekreterare :
________________________________________________________________

