
Protokoll fört vid Torsås OK:s styrelsemöte 2008.11.18 
 
Närvarande: Håkan Algotsson, Ulla Olsson, Jonas Persson, Ing-Marie Fridolfsson, Stefan Karlsson och 
Roland Sandholm. 
 
1     Mötets öppnande: Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2     Föregående protokoll: Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes. 
 
3     Inkomna brev och skrivelser: Information från Riksidrottsförbundet att funktionen Klubben Online 
       upphör från årsskiftet. En ny anmälningsfunktion öppnas, med namn Idrott Online. 
       Ett erbjudande om lotteriförsäljning, styrelsen beslutar avstå. 
 
4     Kassaställning: Likviditeten är god men har sjunkit de senaste månaderna. 
 
5     Utbildningar: Till Novemberkonferensen i Vrigstad åker  Håkan Algotsson, Jonas Persson och   
       John Fridolfsson, för att deltaga i tävlingsteknisk utbildning. 
       Jonas lämnade information om den Grundtränarutbildning som han deltagit i. Jonas var mycket nöjd  
       med kursen. Jonas föreslår vidare att klubben hyr gymnastiksalen i Torsås för inomhusaktiviteter för  
       ungdomar på lördagar, kostnad 40 kr per timma. Styrelsen beslutar enligt förslag. 
 
6     Bornholmstävlingen kort rapport: Alla deltagare från klubben nöjda med arrangemang och resa. 
 
7     Tävlingsprogrammet2009: Inget nytt har framkommit. 
 
8     Kommande egna tävlingar: Jonas meddelar att banor är klara för nationell tävling i Degerhyltan. 
       Provlöpningar planerade till 30 nov. om vädret medger. 
 
9     Datautbildning inför tävling: Punkten utgår. 
 
10    Nya kartområden: Inget nytt att rapportera. 
 
11    Verksamhet under vintern: Löpträningar eller natträningar måndagar och onsdagar. Luciafika efter 
        Löpträning måndag 15 dec. Traditionell jultombola i Torsås första söndagen i Advent. 
        Arbete med upprullning av taggtråd i Gunnilkroka. Markägaren ersätter klubben för nerlagd tid. 
 
12    Byggprojekt: En kommitté bestående av Eva Olausson, Tommy Olsson och Roland Sandholm har   
        arbetat fram olika förslag och idéer, hur en tillbyggnad av klubbstugan kan utföras. Några enkla 
        ritningsskisser presenterades av Roland. Styrelsens beslutar att ta kontakt med byggnadssakkunnig  
        för en vägledande kostnadsberäkning.  
 
13    Bidrag ( brandstodsbolag och kommun): Det kommunala bidraget till klubben diskuterades. Beslutades  
       Att Håkan tar kontakt med Kultur och fritid för ett eventuellt sammanträffande.  
       Styrelsen beslutade också att ansöka om bidrag med 10 000 kr. från Brandstodsbolagets fond, för inköp 
       av elektroniska kontrollenheter till SportIdent. 
 
14    Parkering vid klubbstugan: Några olika alternativa lösningar diskuterades. Håkan får i uppdrag att  
        Kontakta kommunens tekniska förvaltning, för att undersöka möjligheten till stöd och bidrag. 
 
15    Inventarielista: Punkten utgår. 
 
16    Övriga frågor: 
A      Ålems OK framförde ett tack via kort för vår uppvaktning på deras 70års jubileum. 
 
B      Ulla har undersökt marknaden för startklockor. Då prisläget är mycket högt för dessa beslutade styrelsen 
        att föra frågan vidare till nästa 6-klubbsmöte, för ett eventuellt samköp. 
 
C      Roland rapporterade från höstens 6-klubbsmöte i Emmaboda. Några mindre justeringar av regler för  
        U-5dagars beslutades. Torsås OK arrangerar etapp 4 av U-5dagars säsongen 09. Vidare kommer  
        Klubben att med största sannolikhet få arrangera DM medeldistans 2012. 
 
D     Jonas informerade om Sv. Orienteringsförbundets nyinrättade kartbank på Internet. Styrelsen beslutade  
        att lägga in kartorna Torsås Södra, Söderåkra och Gunnilkroka. Jonas blir klubbens kontaktman.   
 
 
E     Arbetet med att revidera kartan Torsås Södra är i det närmaste färdigt. Roland får i uppdrag att söka  
       godkännande från orienteringsförbundet och spridningstillstånd från Lantmäteriverket. 
 
 
F     Ungdomar har frågat om möjligheten till ungdomsrepresentanter i styrelsen. Styrelsen beslutar inbjuda två 
       ungdomar på försök. Ungdomskommittén utser vilka. 



 
G     Finansiering av Jonas kurs Grundtränarutbildning. Styrelsen beslutar att utnyttja medel från Idrottslyftet 
       Smålandsidrotten totalt 2400 kr. 
 
H     Jonas föreslår inköp av 2 st systerprogram till klubbens Ocad program för banläggning, kostnad 600 kr. 
        Styrelsen beslutar enligt Jonas förslag. 
 
I      Styrelsen beslutar att årsmöte hålls den 14 februari -09, plats Torshammar. Ulla tingar lokalen. 
 
17    Nästa möte. Nästa styrelsemöte beslutades till 8 jan. -09. Ing-Marie lovar fixa fika. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Roland Sandholm                                              Håkan Algotsson 
Sekr.                                                                Ordf. 


