Styrelsemöte 2014-03-13
Närvarande: Håkan Algotsson, Jonas Persson, Tommy och Ulla Olsson, John
Fridolfsson och Lena Svensson.
1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll uppläses och godkändes.
3. Att vi fick lägga årsmötet en vardagskväll, fungerade bra och det var bra uppslutning
och blev som vanligt mycket trevligt.

4. Konstituering av styrelsen blev att Ulla Olsson sitter kvar som kassör. Lena Svensson
fortsätter som sekreterare och John Fridolfsson är vice ordförande.

5. Inkomna brev och meddelande: Smålands orienteringsförbunds tävlingsprogram för
2014 har kommit. Inbjudan till AXAsummer games i Falun och för utbildning till lärare
med orientering. Nyhetsbrev från O-ringen och Smålandsidrotten, Idrottslyftet
möjligheter att söka medel via Smålands idrottsförbund och SISU i Småland.

6. Ekonomin är stabil.
7. Tävlingen 2014 Ulla vill ha någon ansvarig till sekreteriatet, John ansvarar för att
dom ska samlas, men dom har i stort sett fria händer. Enheter är ordnade från grann
klubbarna. Team Sportia och kartreklam är klart. Högtalare är ej löst, Provlöpare är ej
helt löst. Det behövs röjas i skogen innan ev. 29-30 Mars, fredag 11 och lördag 12
April packar vi och bygger så mycket som går att göras veckan innan.

8. Det verkade vara intresse för ett inspirationsmöte vid årsmötet, men det är så
mycket nu så vi tar det till hösten, vi provar 18 Augusti.

9. John och Maria förbereder sig för tävlingen vid ungdomens 5 dagars. Sommar läger
14-15 Juni, Stanley cup 1 och 18 Maj, 25 Maj Föreningskaveln. Nybörjar kurs 3-4 Maj,
sprint orientering i Torsskolan 28,29,30 Maj mycket aktiviteter i vår.

10. Tävlings kalendern har kommit.
11. Övrigt: Vi köper en ny printer så de nya pinnarna fungerar. Vill någon fortsätta med
foto album efter 2009? Vi tar hem en provkollektion på nya overaller. Det behövs ny
förvaring till alla enheter helst så de kan ligga i nummerordning vi undersöker vad
som finns? Vi sökte 18000 kr och fick 16000 kr av idrottslyftet till klubbutveckling.
Kjell vår kartritare behövde har flygfoto över Söderåkra och det har han fått. John
undrar om schack klubben skulle få vara i stugan vid sina träffar i framtiden och det
går bra.

12. Nästa möte blir 23 April och Lena har fikat.
Ordförande:---------------------------------------------------------------------------------Sekreterare:----------------------------------------------------------------------------------

