
Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.01.15 
 
Närvarande: Håkan Algotsson, Ing-Marie Fridolfsson, Ulla Olsson, Jonas Persson, Stefan Karlsson och  
Roland Sandholm. 
 
1      Mötets öppnande: Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2     Föregående protokoll: Protokollet upplästes och godkändes. 
 
3     Inkomna brev och skrivelser: Diverse inbjudningar och reklam. Från Torsås brandstodsbolag ett  
       avslag, på vår ansökan om bidrag till en bärbar dator. 
 
4     Kassaställning och medlemsantal: Bra likviditet och oförändrat medlemsantal. Harriet Karlsson inbjudes 
       till nästa styrelsemöte för att diskutera rutiner kring betalning av tävlingsavgifter. Håkan ansvarar för  
       inbjudan. 
 
5     Årsmöte 08.02.09: Håkan får i uppdrag att ta fram en föredragningslista . Sekr. föredrog förslag till en  
       Verksamhetsberättelse, några mindre justeringar gjordes. Ett förslag på verksamhetsplan för 2008        
       sammanställdes. Styrelsen föreslår årsmötet oförändrade medlems och tävlingsavgifter. Ungdom 200 kr. 
       Vuxen 300 kr. Familjekort 600 kr, innefattar 2 vuxna och 2 barn under 20 år. Hela tävlingsavgiften betalas 
       av vuxen. För ungdomar under 21 år betalar klubben avgiften. Styrelsen föreslår årsmötet att ersättning  
       för resor till tävlingar förblir oförändrade, d.v.s 3 kr per ungdom och mil. För hel bil till ungdomsarr.  
       utgår 12 kr per mil. Olika reseersättningstaxor diskuterades ingående, men styrelsen beslutade föreslå  
       oförändrade ersättningar.  
 
6     Punkten 6 utgår. 

 
7     Uppvaktningar: Beslutades att uppvaktningar av några medlemmar som fyllt år  det senaste året skall  
       ske på årsmötet. Håkan ordnar med blommor.  
 
8     Nästa tävling: Meddelades att tävlingen är inlagd på Klubben online och att material för Smof:s  
       inbjudningshäfte är insänt. Beslutades att ta in prisuppgifter på karttryck av Åkessons tryckeri. 
       Jonas ansvarar för detta. Beslutades också om annons i Skogssport den 7 mars. Roland ansvarar för det. 
 
9     6-klubbsmöte: Jonas som var närvarande på januarimötet med 6-klubbsaliansen rapporterade följande. 
       Torsås OK behöver inte arrangera någon etapp av U-5 dagars i år. Nybro OK, Kalmar OK och Alstermo IF 
       arrangerar närtävlingar. Nästa 6-klubbsmöte i Emmaboda den 6 oktober. 
 
10    Färgutskrifter av kartor: Styrelsen beslutade att en ersättning av 2 kr per ex, skall utgå vid utskrifter av 
        kartor i A 4 format. 
 
11    Läger: Motala AIF har efterhört om vi kan lägga banor för en träning den 15 mars. De är på läger hos  
        OK Orion. Styrelsen är positiv, Jonas håller kontakt. 
 
12    Banläggarutbildning: Inga besked om kursdagar i nuläget. 
 
13    Tillbygge stuga: Information på årsmötet, med en förfrågan om medlemmarna tycker att det är  
        meningsfullt att arbeta vidare med frågan. 
 
14    Övriga frågor: 
A      Besök av råttor i klubbstugan har observerats. Roland får i uppdrag att lägga ut lämpligt gift.  
 
B     Redovisning av Idrottslyftet i Oskarshamn den 24 januari kl 17:00. Obligatoriskt med närvaro av 2 från  
       klubben. Jonas samordnar. 
 
C     Idrottslyftet anläggningsbidrag. Jonas informerade om möte med Sisu Kalmar. 
 
D     Nästa styrelsemöte torsdag 14 januari. Kl 18:30. Ulla lovar fixa fika. 
 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Roland Sandholm  Håkan Algotsson 
Sekr.   Ordf. 


