
Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.08.18 
 
Närvarande: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson och Roland Sandholm 
 
1     Mötets öppnande: Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2     Föregående mötes protokoll: Protokollet upplästes och godkändes. 
 
3     Inkomna brev och skrivelser: Kommunen inbjuder till Långlördag i Torsås centrum den 6 september.  
       Klubben deltar med en prova på aktivitet med Sprintorientering, samt ett loppmarknadsstånd. 
       Inbjudan till Daladubbeln. Inbjudan till Barn och Ungdomsledarutbildning. Styrelse beslutar avstå från 
       att sända deltagare. Inbjudan från Orienteringsförbundet till kursen Unga ledare, styrelsen beslutar avstå 
       med motivering att kursen är för dyr. Inspirationsträff i Emmaboda den 13 okt. Styrelse hoppas 3-4 kan 
       deltaga från klubben. Fritidskontoret meddelar att klubben får den sista perioden i Kultur och Idrottsskolan 
       och därmed också avslutning av densamma. Percy Olausson ansvarar för arrangemanget. 
       Ett erbjudande att sälja lotten Förenings-Trissen avstår styrelsen från. Fortsätter med Sverigelotten som  
       klubben har sålt tidigare. 
 
4     Kassaställning: Kassören konstaterar att vår likviditet är god. Skogsavverkning åt Tore Svensson 
       gav ett tillskott på 14800 kr. Styrelsen noterar med stor glädje och tillfredställelse att vi vid ett flertal 
       tillfällen erhållit intäkter från olika skogliga åtgärder som vi utfört på Tore Svenssons fastighet.  
       En annan intäkt har varit risröjning i Ragnabo som ungdomar har utfört. 
 
5     Rapport från 5-dagars: Mest positiva omdömen från de klubbmedlemmar som deltog.  
 
6     Utbildningar: Sisu idrottsutbildarna  erbjuder ett flertal kurser. Styrelsen beslutar att erbjuda Eva  
       Olausson att gå kassörskurs. 
 
7     Bornholmstävling: Bornholmsresan går i år den 24 – 27 oktober. Från klubben är det  14 st anmälda.  
       Percy ansvarar för samarbetet med Orion. 
 
8    Kommande egna tävlingar: Inget att rapportera för dagen. 
 
9    Nya kartområden: Inget nytt att rapportera. 
 
10  Verksamhet under de närmaste månaderna: Ungdomsträningar, Sprintträning, 2 lag i Blåbärskavlen. 
      Löpträningar senare under hösten. 
 
11  Sensommarfest 6 september: Punkten utgår. 
 
12  Byggprojekt: Punkten utgår. 
 
13  Övriga frågor: 
A    Stanley Cup en deltävling återstår, Roland gör ett försök att arrangera 21 september. 
 
B    Ulla önskar att motionsbingopromenaderna startar tidigare under hösten. Håkan kontaktar Inga-Britt. 
 
C    En komplettering av klubbens inventarielista behöver göras. Stefan Karlsson, Tony Olsson och 
      Percy Olausson får i uppdrag att ordna detta. 
 
D    Smålandsidrotten Idrottslyftet och Orienteringsförbundet Idrottslyftet. Sista datum är 15 nov.  
      för ansökan om kurskostnader. 
 
E    Vår parkering på kommunal mark vid stugan har tagits i anspråk vid upprättande av plan för  
      villabebyggelse. Håkan får i uppdrag att fortsätta en dialog med kommunen.  
 
14  Nästa möte: Styrelsen beslutar att träffas 29 alt. 30 sept. 18.30 i klubbstugan. Ulla fixar fika. 
 
 
     Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Jonas för gott fika. 
 
 
 
 
 
 
Roland Sandholm                                               Håkan Algotsson 
Sekr.                                                                 Ordf. 


