
Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.03.18 
 
Närvarande: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jarl Sturesson och Roland Sandholm. 
 
1     Mötets öppnande: Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2     Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes. 
 
3     Inkomna brev och skrivelser: Diverse inbjudningar bland annat Ledarkonvent i Kalmar, kostnad 200 kr. 
       Håkan representerar klubben. Vidare statistik från SmOF över distriktets ungdomar.  
 
4     Kassaställning: Kassör Ulla  redogjorde för klubbens ekonomi. Styrelsen konstaterar att den är god. 
 
5     Tävling 08: Jonas meddelade att alla banor är provlöpta. 
 
6     Nya kartområdet: Jonas och Roland informerade. Informationsmöte för markägare inställt då inga kom. 
       Roland jobbar med att ta telefonkontakt med de flesta. Inga större invändningar från de allra flesta men      
       stort motstånd från markägare i Strömby och Mellankärr. 
 
7     Medlemsförsäkringar: Hur är klubbens medlemmar försäkrade vid arbete åt klubben på fritiden? Frågan  
       är aktuell då skogsarbete planeras. Ulla kollar vad klubbens försäkringar gäller för. Håkan kollar med  
       olika försäkringsbolag angående fritidsförsäkringar. 
 
8 Träningsarrangemang för Motala: Totalt 22 löpare från Motala AIF tränade på Söderåkra kartan, med banor 

 lagda av Jonas. Goda vitsord för karta och banor. Vi fakturerar 770 kr. för vårt arbete. 
 
9     Övriga frågor: 
A     Ulla informerade om förbundsmötet på Billingehus och de frågor som behandlades. 
 
B     Karl-Gunnar Henriksson var klubbens ombud på Smof:s årsmöte. Smof:s styrelse förslag att inrätta 
       en projekttjänst återremitterades till styrelsen. 
 
C     Kassörskurs i första hand aktuell för Ulla. Sisu betalar kursen. 
 
D     EU:s Leaderprojekt är det något för oss? Håkan kontrollerar med kommunen.  
 
E     Jonas föreslår att klubben inköper en förvaringsbox för pannlampor, kostnad 300 kr. Jonas får i  
       uppdrag att inköpa en st. 
 
F     Cirkelrapporteringar skall ske till Johan Göransson via Smålands Idrottens hemsida. 
 
G    Ulla föreslår en förlängd säsong för våra tipspromenader. Styrelsen tar till sig förslaget. 
 
H    Två logiplatser finns kvar till 5-dagars. Ulla samordnar med intresserade. 
 
I     Nästa styrelsemöte måndag den 12 maj. Kl. 18.30 i klubbstugan. Percy lovar fixa fika. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Roland Sandholm                                          Håkan Algotsson 
Sekr.                                                           Ordf. 


