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Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-01-24

Tid och plats: 19:00-21'.40 via Teams

Närvarande: Anders Runander (ordt ), Jan-Åke Mahlin, Eva Kindtundh, Birgitta Wailin, Henrik Nordin, Mats
Nyman, Pelle Bång, Joakim Gimholt och Tomas Bäck (valberedningen)

1. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsemötesprotokoll trän 2021-12-16 godkändes utan anmärkning

3. Ekonomi
Mats presenterade resultatet för 2021. Det ligger nära det budgeterade resultatet trots alla inställda
arrangemang.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
o Administration

TbOK kommer att subventionera klubbkläder även för är 2022 med 30% för vuxna och 50% för
ungdomar. (Besluu20 124_11.
Anders kommer att delta i en digital föreningsträff med kommunen den 25t1.
Anders har besvarat en enkät utskickad av R F. Där man villfå i svar på hur pandemin har
påverkat klubben.
Badet pågår på lördagar som tidigare.

Stugan
Hjärtstartaren har fått nya batterier. Elektroderna skall också bytas. Efter pandemin bör vi ha en
utbi ld ning av hjärtstartare.
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En ny elledning behöver dras från cykelboden till garaget och belysningsstolpen utanför garaget.
Styrelsen tog beslut att detta skall göras när tjälen gått ur marken till en kostnad av ca 40.000 kr,
vilket finns med i budgetför 2022. Torsten Österlund är ansvarig for detta. (Beslut_220124_31.

Orientering

OL Ungdom
Robert Högfors kommer att sluta som ungdomsledare.

OL- träning och tävling
Planering för säsongen 2022 pågår
OK Måsen arrangerar Zonträning söndag 30/1.
Louise har arrangerat några app-orienteringar.

Kartor och OL-arrangemang
Arets stora orienteringsarrangemang blir natt DM vid Ada golfbana. Elis A är
tävlingsledare och Asa och Anders banläggare. Planeringen inför SM 2024 fortsätter
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Stadsloppet
Pelle rapporterade att det är positivt från de flesta sponsorer. Trotab bidrar med 2 vattentankar
och 5000 kr till klasskampen men inga staket.

Cykel

MTB Ungdom.
Anders och Mats har haft en diskussion med Magnus Jonsson Bergs gård, Tobias Alm
och Jonas Knutsson angående en utbyggnad av MTB-arenan på Bergs gård med nya
MTB Extreme tracks. Man vill att TbOK skall vara en part i detta och söka pengar från
allmänna arvsfo-nden. Styrelsen funderar på detta och tar upp det igen vi nästa möte.

lAkt_220124_11

Landsväg
lnget att rapportera

Gykel arrangemang
Riksidrottsförbundet och cykelförbundet har givit klartecken för Trosatrampen och
Hedebytrampen. Vi saknar klartecken från Länsstyrelsen.

6. lnför årsmötet
Arsmötet äger rum den 1612 k|.19:00 via Teams. Anmälan tillAnders Runander. lnga motioner har
inkommit. All dokumentation till årsmötet skickas i god tid till de som anmält sig.

7. Hemsidan
Angående byte av hemsida ser det ut som Svenska orienteringsförbundet har bästa förslaget hittills
Denna fräga är en viktig punkt för under 2022.

8. övriga frågor
lnga övriga frågor

9. Nästa möte.
Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmöte 1612

{0. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mOtet avslutat.
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M nde
Anders RunanderBirgitta Wallin
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Skidor och spår
Snöskotern har servats. Det har varit för lite snö denna vinter för att kunna göra bra spår.



Bilaqal: BESLUTSLOG

ges;ut-220124_1 :TbOK kommer att subvention era klubbkläder för är 2022 med 30% för vuxna och
50% för u omar
Beslut 124 2: Mats N beställer Fiber till klubbstu för en kostnad av 18.900 kr

3:1 En A lled n rbehöve rasdBeslut_220 24_ ny tiboden et och niing cykel gatag belys ngsstol pen
utanfor sen bes attlut kaga Styreraget. ras när u mr rkena ti entog detta kostnad caAVgö tjälen gått

00040 vil fiket NSn med för 2022. Torsten Österl äund ar dettaför
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4kt.201019_3: TbOK begär hos komm
km ianslutning till Klubbstugan

unen att de anlägger motionsspår på 5 resp.10

Status 201123: Anders gör ett fdrslag 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 14-1skm spår. spåren utgår både från vagnhäraä
och från Trosa. Förslaget skickas till styrelsen och bifogas protokollet.
Status 210125: Arendet 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 tite hjälp av den motionen tiil
kommunen från V och MP för att uppmärksamma Naturvårdsverkets friluftslivets år
2021 . P unkten 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 lank 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: viväntar på reaktion från kommunen. punkten kvarsiår. 

-

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

Styrelsen

AkL 210823_2: Mats fick
tillfiber.

i uppdrag att undersöka mojligheterna att ansluta klubbstugan

Status 210920: Punkten kvarstår
Status 211018: Punkten kvarstår
Status 211115 Punkten kvarstår
Status 211314: Punkten kvarstår.
Status 220124: Mats beställer Fiber till klubbstugan (Beslut_220124_21. Punkten
kvarstår.

Mats

Akt 22 0 I 24 Anders och M ats har haft en diskuss lon med Magnus Jonsson
Be rgs ga rd Tobias Alm och Jonas Knutsson angåend e en utbyggnad AV MTB-
arenan på Bergs gå rd med nya MTB Extreme trac ks. Man v ill att TbOK skall vara
en part detta och söka pengar från allmanna arvsfo nden. Styrelsen funderar på

en nästa möte Se 3 Ande rs anteckndetta och tar det vl

Anders/Mats
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Bilasa 3

MTB XC

Syfte: att utveckla MTB-cykling i området.

Medel: TboK söker pengar (lokalbidrag) från Allmänna Arvsfonden

Discipliner: (hämtat frän Järftillas hemsida, nedan)

Olympisk Cross Country (XCO)
Mnasstar-tsfopp på en bana sonn sfiqa vana mc§lasr 4--6&rn Eåmg oeh ofta nned *1000
ho3dmetcn k!ättnimg pen lopp. Anta! vanv avgöns fon varje k§ass fon att hanmma inomr de
amglvr:a vlmnartldenr:a (mcdam). Baaten ska vete !{L pefAd "_o-p$gå iqkqqste{!_öryq på gqL{qviäq,

(< 15 % får vana på esfast)" Dc f[esta
intenmationef la bamor ådag i ma"rchå§§en hamdbvgqda se&<ttmmer soriln testan åkannas mod oeh
§-e$-fr]q§ka gNekltqhet. Banam s[<a inrnchåflla 2 zomen fön namgr:!mg oe&r tekmisk hr3ätp sorm siggen
på ett platt och flättåkt paffii"

Cross Country Short Track (XCC)
§\,{asstart§opp på em täv§imgshanra sonvr ia'rte får vara lämgre än 2 krm mcd en totatr täv[ingstid
på 20 tifll 60 mninu*tcr. Go ,a_qrpKqrr*ingsnuö.i{[g[lete[ §K@_fijlnas p har]_al_T. xee täv!!mgan på
dem §r:tenmatfomefila kancmdenn skai! amses vanä Knass 3-tävliregan. $§atunlfrga oefirle!len
kon^rstgjonda hirlden än emdast tålååt*ra cftcr gCIdkämr'lamdc av teknlsk dcåegat eålen
a[refskonnmissarie

Cross Country Tirxre Trial (XCT)
åndividu*cll stant på em tävlimgshama sonr"r imlle passerar§annrl'na piats (ulrndamtagct staffi-
lrmå§piats) två gåmger pen §opp" Tävflimgstid på 10 trf§ g0 mrir-ru*ter. Goda
omkörnåmgsmojååghetcr ska fir"rmas på banar-r. l"empolopp §orTl körs cr:dast i san-mbamd mrcd
Xe0-§§\,4 av Mnasten- oah Llngdormsklasserna

Cross Country Team Reäay (XCR)
Laget består avv tnc ayk§istcr från: sannrma förcmdmg som kön ett hamvanv van

§cmiorklass: laget skal§ innehå§§a nmir:st en {1} täv[anrdc sorn iRnehan täv{imgslieens fon M,&,&l

ct skall immehål[a ayklister§§ite, fu41\ff U23, tu§ Junion eller lVlA,&l lVlastens" ||""] mqdo mskf,ass: lag
T hO K. Sdynelse,nnöfe -,p,rofoko § f 2022-§ § -2 4 (§rda § aw7j
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rxied en §arnnnarllagd ålden, t;ppnådd u*nden kalcmdenåret, av högst e,X är" Aldcr for Fliakon
nrims[tas rmed två (2] ån.

MTB XC

Secxiorklass: iagct ska§§ imnehålla minst en ('1) täv§ande sor'*l inmehar täv§ingsliaer"rs for t\rtrl1/d

§§ite, &rnArV U23, [Vl Junion e§§en $-rn,&V ftrtrastcns" Umgdoms§<lass: §aget skal| immehåfla cy§,rlister
med en sammanlagd ålder, uppnådd unden ka§enderånct, av högst 4tr är. Alderfor Fliakon
nninskas rmcd tvaå (2) ån.

Färgmarkerade sl i ngor efter svårig hetsg rad (n ivåer, I ikt skid backar)

Hinder, hopp, tekniska moment

Bergs gård bygger och driver

TbOK är med sina målgrupper (ungdomar) med och utvecklar, tränar och tävlar.

XC-banor är utformade så att träning kan utföras på olika detmoment

Samträning med andra klubbar.

Arrangemang

Li knande an lägg n i ngar fin ns i Järfäl la https ://jarfallaxco. se

och Mjö I by https ://www. svens kalas. se/m i o I bvck

Allmänna arvsfonden har tre kriterier som alla måste uppfyllas för att kunna erhålla pengar:

Utvecklande - måste kräva ett utvecklingsarbete. Om något ska byggas så får det inte
finnas något liknande på 10 km avstånd.

Delaktiqhet - minst en av arvsfondens målgrupper (barn upp till 11 är, unga upp till 23 är,
äldre över 65 år) måste vara delaktig. Målgruppens behov ska styra projektet (viktigt att ta
reda på om målgruppen verkligen efterfrågar det man vill bygga). Delaktigheten kan se
olika ut beroende på vilken målgrupp som är involverad.

Överlevnad - vid tokalstöd (aktuellt enligt initiativtagarna) krävs att man har nyttjanderätt
(av'tal) i minst 10 år till marken där lokalen eller anläggningen ska byggas (om man inte
äger marken själv).

För lokalstöd kan man beviljas upp tll70o/o av totala godkända kostnader, högst 5 miljoner
kronor (inkl. moms). Storleken påverkas av hur stor andel av anläggningen som

op
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Arvsfondens målgrupper kommer att använda. Om anläggningen ska användas även av
personer som inte ingår iArvsfondens målgrupper, kan det beviljade beloppet bli lägre än
70oÄ av kostnaderna.
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