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Trosabygdens OK - Styrelsemöie 2022-03-14

Tid ocfr plats: 19:00-22:OO i klubbstugan

Närvarande: Eva Kindlundh (ordf.), Mats Nyman, Pelle Bäng, Birgitta Wallin, Henrik Nordin, Jan-Ake Mahtin,
Tobias Alm

Mötet startades med en presentation av alla styrelsemedlemmar och Tobias Alm hälsades välkommen till
styrelsen.

1. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsemötesprotokollfrån konstituerande möhet2022-02-16 godkändes utan anmärkning.

3. Ekonomi
Mats presenterade resultatet för de första månaderna 2022. Detföljer budgeten. Kontoplanen kommer att
anpassas till RF's kontoplan.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
o Administration

De flesta av medlemsavgifterna har kommit in.
Mats har nu fått tillgång till en testversion av dokumenthanteringssystem
När det blir dags att byta hemsidan måste vi rensa bland dokumenten.

a
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Stugan
Elledningen som skall dras till garaget skall vara 3-fas. (Beslut_220314_11
I samband med dragning av elledning skalläven proppskåpet märkas upp. Torsten österlund är
ansvarig för eldragningen.
Jan-Ake vill ha en efterträdare som stugfogde. Kom gärna med förslag.

Orientering

OL Ungdom
Ungdomsgruppen har startat. Louise von Berens är ansvarig ledare för
lägerverksamheten.

OL- träning och tävling
TbOK arrangerade zon-träning den 6/3.
GTNC arrangerades den 8/3 i Björnlunda.
Den 19/3 och 2013 arrangerar SNO nationella tävlingar i Järna.
Den 2513 - 2713 arrangeras tävlingar i Nävekvarn med Måsenstafetten som avslutning
Tävlingsresan kommer att vara 4-616 till Alfta-ösa.

Kartor och OL-arrangemang
lnget nytt att rapportera.
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a Skidor och spår
Pelle skall söka bidrag för skidspår (Akt.220314_11
Ett antal medlemmar har genomfört olika lopp under Vasaloppsveckan

a Stadsloppet
Pelle rapporterade att arbetet rullar på. Arrangemanget är godkänt av polisen. Annonser har
minskat iår. ORCA efterträder Trotab som sponsor. 91 st anmälda redan.

a Cykel

MTB Ungdom.
Tobias Alm blir ny ungdomsledare och kontakten in till styrelsen.
Kristina Thunström ansvarar för Sörmlandsserien som arrangeras av klubben den 2118.

o Landsväg.
Motionscyklingen startar den 1 9/3.

o Cykel arrangemang
Trosatrampen arrangeras den 15/5. Distanserna är 90 km och 57 km. Start och målplats
blir vid Norrbyvallen. Pelle väntar fortfarande på svar på vissa frågor från Västerljungs lF
Medaljerna är klara sen tidigare.

Hedebytrampen arrangeras 419. Ny bansträckningen inskickad 14l3.

6. lnfo från SOF's årsmöte g/3.

Eva och Gunnar Kindlundh deltog i mötet i Malmköping. En viktig punkt är att Sörmland arrangerar SM
2024. Eva och Gunnar inhämtade information om en möjlig hemsidelösning medZoezi affärssystem.
Tomas Öberg OK Häilen är VD för företaget.

7, Hemsidan
Hemsidan måste bytas under året och samtidigt bör en riktig rensning göras

8. Övriga frågor.
I föreläsningsdagen den 214 på Bomans kommer Eva K att delta.
Frågan angående cykelspåren vid Vitalis diskuterades. Pelle skall kontakta Sara på kommunen angående
att det inte finns någon förankring istyrelsen att delta i arbetsgruppen.
Angående Föreningsdagen i augusti blev det inget bestämt, det måste vita tag i på nästa möte.

9. Datum för vårens möten.
Måndagen den 25 aprilkl.lg:00 iKlubbstugan

'Måndagen den 16 majkt.19:00 iKlubbstugan
Onsdagen den 15 juni kl. 19:00 plats meddelas senare.
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10. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
Eva Kindlundh

I q",* Ii^;L r tv,-
Mötessekreterare
Birgitta Wallin
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Bilaqal: BESLUTSLOG

Besl 14_1 :Elledningen som skall dras till garaget skall vara 3-fas
I samband med in av elledni skalläven märkas
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Bilaqa 2: AKTIVITETSLISTAN

Akt.201019_3: TboK begär hos kommunen att de anlägger motionsspår på s respro
km ianslutning till Klubbstugan
Status 201123 Anders gör ett förslag tillsammans med Eva och Gunnar.
Status 201214 Eva rapporterade om kontakter rned 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 hjätp 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 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: Viväntar 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

Styrelsen

Akt. 210823 2: Mats fick iuppdrag
titltiber.
Status 210920: Punkten kvarstår
Status 211018: Punkten kvarstår
Status 211115 Punkten kvarstår
Status 211314:. Punkten kvarstår.

att undersöka möjligheterna att ansluta klubbstugan

status 220124: Mats beställer Fiber till klubbstugan (Bestul220124 2). Punkten
kvarstår.
Status 2203 1 4: Beste!! nlngen llgie rd. P u n kte ns avs I utad.

Mats

Akt_22 0 I 24_ 1 And rS och Mats har haft en d skuss ton med Mag n US Jonsson Be rgS
gård Tobias Alm och J nas Kn utsson ang a6 nd ö än u tbygg nad AV MTB-aren an på
Bergs gård med nya MTB Extrem e tracks M C, n att TbOK skall vara en part detta
och söka peng r från a llmän na arvsfo nd en Styre lsen fu nd tar på detta och tar upp det
igen vi nästa möte. Se bilaga 3 And
Status 220314: Punkten kvarstår

ers an teckn tnga

Anders/Mats

Akt_220314_1: Bidrag för skidspåret skall sökas hos kommunen Pelle
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