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  Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-06-15  

Tid och plats: 19:00-23:00 hos Eva Kindlundh i Västerljung  

Närvarande: Eva Kindlundh (ordf.), Mats Nyman, Pelle Bång, Henrik Nordin, Jan-Åke Mahlin, Tobias Alm, 

Anders Runander  

   

1. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

2. Godkännande av föregående protokoll  

Styrelsemötesprotokoll från 2022-05-16 godkändes utan anmärkning.     

    

3. Ekonomi 
Mats presenterade resultatet för de första månaderna 2022. Ekonomin är god och följer budgeten. 
 

4. Avstämning aktivitetslistan   

Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga   

 

5. Kommittérapporter  

• Administration   
Inget att rapportera.  
  

• Stugan 
Det är på gång med indragning av fiber till stugan. Mats har tillsammans med entreprenör tittat på 
intag och placering av utrustning. 
Underhåll på luftvärmepumpen är beställd av Jan-Åke. 
För bättre nyttjande av stugan ska vi pusha för uthyrning på hemsidan, och på kommunens 
kanaler. 
 

• Orientering 
 

o OL Ungdom 
4-klubbsmatch har genomförts vid Stensund. För övrigt har ungdomsverksamheten nu 
sommaruppehåll. 
 

o OL- träning och tävling. 
Tävlingsresan till Hälsingland lockade 20-24 deltagare från TbOK under tre 
tävlingsdagar kring pingsthelgen/nationaldagen. 
Sommar-OL tillsammans med OK Klemmingen börjar den 21/6 (då även med OK 
Hällens KM). 
 

o Kartor och OL-arrangemang   
För SM 2024 som är ett samarrangemang mellan Nyköpings OK och TbOK har det skett 
en förändring såtillvida att Långdistansen med kval och final kommer att avgöras på vår 
Erikslundskarta, och medeldistansen (kval och final) samt stafetten kommer att gå vid 
Björksund i Tystberga. 
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• Skidor och spår  

Inget spårbidrag har kommit från kommunen än. 

 

• Stadsloppet 

Pelle rapporterade att arbetet rullar på. Tidigare funktionärsproblem ser ut att lösa sig. På grund 

av bilbrist hos bilsponsor ser det dock ut som att vi i år bara får två sponsorbilar. 

Vi ska försöka eftersträva en arrangörsgrupp som jobbar med olika delar av arrangemanget för att 

säkra Stadsloppets framtid. 

 

• Cykel 

 

o MTB Ungdom 
Två träningstillfällen kvar innan sommaruppehållet. 
Sörmlandsserien arrangeras av TbOK den 28/8 vid Bergs gård. 
Man önskar fler ungdomsledare till hösten. 
 

o Landsväg 
Landsvägscuperna pågår för fullt med Patric Oscarsson som ansvarig. 
Vätternrundan körs kommande helg med många TbOK:are på startlinjen. 
 

o Cykel arrangemang  

Hedebytrampen arrangeras 4/9 med samma bansträckning som Trosatrampen. Lite 

funktionärsproblem från Trosatrampen hoppas man kunna lösa till höstens evenemang. 

 

6. Hemsidan 

Henrik och Tobias presenterade ett förslag på hemsida, taget från Trosa Båtklubb (Word Press). Vidare 

behöver vi ta fram vilka behov vi har för hemsidan, jämföra med andra leverantörer, kostnader etc. De 

jobbar vidare med detta. 

   

7. Övriga frågor. 

Mats har deltagit i ett möte vid klubbstugan med kommunen och intressenter för en eventuell discgolfbana 

i området kring Häradsvallen. Det handlar om stora områden med mestadels gärdena kring elljusspåret 

och söder därom. Frågor uppstod om våra MTB-spår i första hand påverkas, men även OL-ungdomarna 

springer ofta över dessa gärden. Vi tar fram en karta med MTB-spår att kunna presentera vid fortsatta 

diskussioner. Inget nytt möte är dock fastlagt. 

 

8. Nästa möte. 

Måndagen den 22 augusti kl.19:00 i Klubbstugan  

 

9. Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade en trevlig sommar, och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Mötessekreterare                 Mötesordförande  
Anders Runander      Eva Kindlundh 
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Bilaga1: BESLUTSLOG  
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Bilaga 2: AKTIVITETSLISTAN 

Akt.201019_3: TbOK begär hos kommunen att de anlägger motionsspår på 5 resp.10 
km i anslutning till Klubbstugan 
Status 201123: Anders gör ett förslag tillsammans med Eva och Gunnar. 
Status 201214: Eva rapporterade om kontakter med kommunen. Det finns ett förslag på 
2 st 5 km, 2 st 10 km och även 1st 14-15km spår. Spåren utgår både från Vagnhärad 
och från Trosa. Förslaget skickas till styrelsen och bifogas protokollet. 
Status 210125: Ärendet ligger hos kommunen. 
Status 210322: Eva och Gunnar tillsammans med Joakim jobbar vidare med denna 
fråga. 
Status 210419: Vi hoppas på att denna fråga kan få lite hjälp av den motionen till 
kommunen från V och MP för att uppmärksamma Naturvårdsverkets friluftslivets år 
2021. Punkten kvarstår. 
Status 210517: Eva skickar en karta till Joakim som underlag för att kunna bearbeta 
markägarna. 

Status 210621: Kommentar från Joakim."För en satsning som är långsiktig bör det 
vara kommunen som har initiativ och betalar en intrångsavgift till markägare 
sedan kan TbOk eller markägare få bidrag för underhåll. Peppa kommunen att 
samla intressenter TbOK, cyklister, Sörmlandsleden, skola etc. samt markägare 
för att få synpunkter. Kan bli ett riktigt bra rekreationsområde och en länk mellan 
kommundelarna.  
Eva stämmer av med Joakim och tar en ny kontakt med kommunen, då 
förutsättningarna har ändrats eftersom det i nuläget inte blir någon ny väg.  
Status 210823: Vi väntar på reaktion från kommunen. Punkten kvarstår. 
Status 210920: Punkten kvarstår.  
Status 211018: Punkten kvarstår 
Status 211115: Punkten kvarstår 
Status 211214: Eva har framfört klubbens syn i denna fråga till ansvariga politiker. 
Punkten kvarstår. 
Status 220124: Punkten kvarstår  
Status 220314: Punkten kvarstår 

Status 220425: Denna punkt har tagits upp på nytt med kommunen vid mötet 
angående MTB-spår vid Vitalis. Även TAK visade intresse för markerade spår 
mellan Vagnhärad och Trosa. Punkten kvarstår.  
Status 220516: Punkten kvarstår. 
Status 220615: Punkten kvarstår. 

Styrelsen 

Akt_220314_1: Bidrag för skidspåret skall sökas hos kommunen. 
Status 220425: Punkten kvarstår. 
Status 220516: Pelle skickar in detta. 
Status 220615: Ansökan inskickad, men inget har kommit ännu. 

Pelle 

Akt. 220425_1: Klubbens stadgar behöver ses över inför övergång till ny 
hemsida.  
Status 220516: Punkten kvarstår. 
Status 220615: Punkten kvarstår. 

Styrelsen 

Akt_220516_1: Göra en analys över behovet av information på en ny hemsida. 
Status 220615: Se vidare punkt 6 Hemsidan. Punkten avslutas. 

Henrik/Tobias 

 


