
Protokoll styrelsemöte 2011-12-20

NÄRVARANDE: Håkan Algotsson, Percy Olausson, Ulla Olsson, Jonas Persson och 
Susanne Alexandersson.

MÖTESPUNKTER 

1. Mötet öppnas
Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes och godkändes.

3. Inkomna brev och skrivelser
Smålands OF i samråd med Länsstyrelsen vill ha uppgifter om tävlingen 2012. 
Inbjudningar har inkommit till årsmöte Smålands OF i Vetlanda, till 
Ordförandekonferens i Vrigstad 28/1, till informationsträff från Skatteverket samt 
inbjudningar till Ungdomsläger i Eksjö 21-22/1, Vinterläger i Blekinge 21-22/1 och 
Camp Kratov 18-20/3 hos Orion. Planering av tävlingar 2013 (klubben anger nationell 
tävling sen vår). Erbjudande från Team Sportia rörande byxor. Tidningen 
Smålandsidrotten och Skäverydsbladet lämnas i stugan liksom utbildningskatalog för 
2012. Utmaningen, pedagogiskt material till ungdomar lämnas till Jonas. Redovisning 
av naturpasset. 

4. Ekonomin i klubben
Likviditeten är fortsatt god i klubben.  

5. Tävling 2012
Jonas och Percy redogjorde för hur arbetet fortskrider. Det ser positivt ut kring TC och 
parkering och kartan är snart klar till den del som behövs till tävlingen.   

6. Planerade aktiviteter
Inplanerat är Vinterträff den 4 februari. 

7. Årsmöte
Planerat till 11/2 2012 kl 13.00. Aktivitetskommittén har ansvar för arrangemanget.

8. Övrigt
A: Inför årsmötet önskas diskussion kring reseersättning. Ulla kontrollerar hur mycket 
som betalas ut totalt. Kontroll ska även göras av hur mycket milersättning som betalas 
ut i andra, närliggande klubbar. Diskussion återupptas på nästa möte.
B: Beslut om inköp av 2 st träningsböcker för ungdomar a 179 kr. Det är en bok med 
träningstips för ungdomar upp till 13 år och en för upp till 16 år. 
C: Markus Johansson från SmålandsIdrotten vill ha ett möte.
D: Percy har frågat andra klubbar om hur de har löst det med elitsatsningar. Många 
har löst det med en elitpott (ofta ca 10 000 kr). Det är en fast summa oavsett hur 
många som ska ta del av den. Något att ta med till årsmötet.



9. Nästa möte
Bestämdes till den 19/1 2012 kl 18.30. Jonas ordnar fika. Christina och Magnus 
kommer att bjudas in till nästa möte. Ordföranden tackade för visat intresse och 
förklarade mötet avslutat. 

__________________________ __________________________
Susanne Alexandersson Håkan Algotsson 
Sekr. Ordf.


