STYRELSEMÖTE 2014-08-12
Närvarande: Håkan Algotsson, Tommy Olsson, Jonas Persson, John
Fridolfsson och Lena Svensson.
1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll uppläses och godkändes.
3. Inkomna brev och meddelande: Informationsträff om idrottslyftet
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obligatorisk närvaro i Kalmar 24 september. Erbjudan om lotter,
inbjudan till Bornholms tävlingarna. Smålandsidrottens nyhetsbrev,
tävlingsprogram inför 2015 och skogsport.
Ekonomin är bra.
Sommarens aktiviteter: Femdagars varm och mycket backigt, 25 st.
från klubben sprang någon dag,och för första gången Jonathan
Westlund provade mountianbike. Totalt sprang 22000 orienterare i
Kristianstad. I tjoget kom vi på 51 plats. Några medlemmar åkte på
Tjust och HavsOls fina tävlingar.
Inspirationsmöte den 11 september bjuder vi in våra medlemmar till
en träff där Mirja Holgersson från smålandsidrotten kommer och
inspirerar och ger oss nya idéer om framtiden. Jonas håller kontakten
med Mirja och mailar våra medlemmar och Lena skickar brev till
dom vi inte har mail adress till.Tommy kollar med Magnus Lager om
vi kan vara i missionskyrkan, Lena kollar med Christina om fika.
Övrigt: Jonas har haft möte med ungdoms/tävlingskommiten och har
förslag om att det inte är orientering varje onsdagskväll utan bara
löpträning innan man går in i hallen. Lördagsskoj minskar ner till en
eller två tillfällen per termin. Vi har fått in 1650 kr. på
sommarkontrollerna. Idrottsskolan börjar i höst hos oss med 38 st.
8-åringar, vi delar dom i 2 grupper. Furuboda undrar om vi vill ha
rum eller sporthallen, vi bokar 20 rum den 14-15 mars 2015. John
kontakta Roland om stuglista och att det är mycket myror, det
behövs även renoveras lite på stugan vi ber Roland komma till ett
Styrelsemöte. Facebook fungerar igen. Hitta ut.nu tar O-ringen AB
över målet är att satsa i 1-3 år, en app ska tas fram, dom ska inte
tjäna på detta utan klubbarna ska nås ut till flera dom skriver ut
karter och reklam. Jonathan har fått en omritad bana på Söderåkra
kartan för cykel men behöver kartställ. 1700 kr. från LOKstödet har
beviljats. Blåbärskaveln är om 2 veckor.
Nästa möte 7 eller 10 oktober och Håkan har fikat.
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