
Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-04-25

Tid och plats: 19:00-22:OO iklubbstugan

Närvarande: Eva Kndlundh (ordf.), Mats Nyman, Birgitta Wallin, Henrik Nordin, Jan-Ake Mahlin, Anders
Runander, Tobias Alm

1. Godkännande av dagordning.
Dagord ningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsemötesprotokol I frän 2022-03- 1 4 god kändes utan an märkn i n g.

3. Ekonomi
Mats presenterade resultatet för de tre första månaderna 2022, som följer budgeten

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
r Administration

Det är 556 medlemmar som betalat medlemsavgiften tör 2022.
Telefonnummer till klubbens fasta telefon i klubbstugan tas bort från hemsidan av Henrik.
Mats undersöker angående elektronisk arkivering och behörigheter. Detta tas upp på nästa möte.
Klubbens stadgar behöver ses över inför övergång till ny hemsida. lAl<t._220425*ll
Alla ungdomsledare skall enligt klubbens beslut uppvisa registerutdrag vartannat är, alltsä2022.
Lista över nyckelinnehavare skall finnas hos stugfogden (Mats Nyman).
Nya toner är beställt till skrivaren.

§tugan
Elledningen som skall dras till garaget skall vara 1-fas. Vilket skiljer från beslutet vi tog på fOrra
mötet. 3-fas skall endast vara i uttaget vid cykelboden.
Mats har tagit över som stugfogde. En stugkommittö har bildats bestående av Mats, Jan-Åke,
Henrik, Eva och Torsten.

a

a Orientering

o OL Ungdom
Ungdomsgruppen har startat.

OL- träning och tävling
Poängjakten är igång.
Anvisningar för att arrangera poängjakt finns nu utlagt på i fb-gruppen.
Klubben har deltagit i både Måsen-stafetten och Kolmårdskavlen.

Kartor och Ol-arrangemang
Planering pågår inför SM 2024.
Vi har ansökt om tävling 2023, men ingen plats bestämd ännu

o

o
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a Skidor och spår
lnget nytt att rapportera.

a Stadsloppet
Pelle hade lämnat in en skriftlig rapport över förberedelserna. lnbjudan har gått ut med ÖSP den

1214. Det som är mest oroande nu är funktionärssituationen.

a Cykel
o Rapport från olika cykelp§ekt

Eva har deltagit i möte angående cykelleder vid Vitalis. TAK (Trosa Alpina Klubb) är

intresserade av att märka upp och att sköta spåren. TbOK kommer inte att ha något

ansvar för skötseln men följer utvecklingen.

o MTB Ungdom..
Träningen har startat med 5 olika träningsgrupper. Varannan vecka är man vid

klubbstugan och varannan vecka på tsergs gård. Sörmlandsserien arrangeras av

klubben den 28/8 vid Bergs gård. Sörmlandsserien är ett sanktionerat arrangemang.
Tobias har deltagit i Sörmlands cykelförbunds årsmöte. En nyhet är att man vill satsa på

landsvägscykling för ungdom.

Landsväg.
Motionscyklingen lördagar pågår

Cykel arrangemang
Skriftlig rapport från Pelle.

Till Trosatrampen den 1515 är hittills 185 anmälda. Eftersom det är 3 år sedan vi

arrangerade ett cykellopp och förutsäftningama ändrats med ny arena, finns många
problem som behöver lösas t.ex. parkering, efteranmålning, mat och framförallt få ihop

tillräckligt många fu nktionärer.

6. Hemsidan
lnför nästa styrelsemöte skall vi undersöka och ge förslag på alternativ till ny hemsida.

7. Övriga frågor.
Eva har deltagit i kommunens inspirationsdag för föreningar.
Eva kontaktar Amanda Nordlie angående HLR-kurs.
Eva meddelar Svenska Frisksportförbundet att TbOK inte kan delta med aktiviteter vid midsommarfirande
på Stensund.
Klubben har inga invändningar mot planerade våtmarken i Fänsåker, bra med markerade motionsspår.

8. Nästa möte
Måndagen den 16 maj k1.19:00 i Klubbstugan

9. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade motet avslutat.

o

o
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Birgitta Wallin
Mötesordförande
Eva Kindlundh
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Bihqal: BESLUTSLOG

Beslut_220425_ 1 Projektet med utbyggnad av MTB-arena på Bergs Gård var avsett att stödja

träning för ungdomar I åldern I 3-25 a r, Eftersom klubben saknar deltagare I den åldersgruppen

sa att vara en I 1
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Bilaqa 2: AKTIVITETSLISTAN

.*j'

S§relsenAkt.20 019_3: TbOK begär hos kommu nen att de anlägger motionsspår på 5 resp.10

km ianslutning till Klubbstugan
Status 20112! Anders göT 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: Årendet ligger hos kommunen.
Status 210322: Eva och Gunnar tillsammans med Joakim jobbarvidare med denna

fråga.
Stätus 210419: Vi hoppas på att denna fråga kan få lite hjälp av den motionen till

kommunen från V och'nIp ?or att uppmärksamma Naturvårdsverkets friluftslivets år

2021. Punkten kvarstår.
Status 210517: Eva skickar en karta till Joakim som underlag ör 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 markågare 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 nutäget inte blir någon ny vä9.
Status ZlOdZt: Viväntar på reaktion från kommunen. Punkten kvarstår.

Status 210920: Punkten kvarstår.
Status 21 1018: 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 22A314: Punkten kvarstår
Status 220425: Denna punkt har tagits upp på nytt med kommunen vid mötet
angående MTB spå r vid Vita !s, Även TAK visade ntresse för ma rkerade spår
mella n nhärad och Trosa. Punkten kvarstår

en utbyggnad av MTB-arena
ill att TbOK skall vara en Part

M JonssonharMats enhaft diskussio Bergsoch med agnus24AkL2201
påeJonas KnutssonochAlm angåendobiasgård,
dettaVIMTB Mantracksmed ExtremenyagårdBergs

detoch tarnderarfu dettaallfrån arvsfondenmänna relsen uppoch påsöka stypengar
anteckningar.möte. bi 3nästa Se Anderslagaviigen

4: kvarstårPunkten22031Statu
varGård avsettavP MTB-arena Bergsmed220425: pårojektet utbyggnadStatus

bbenklu saknar3-251 år Eftersomträn för ålderning ungdomarstödiaatt
varainte dettaså att en partden MTB, togsppendeltagare

avsnkten utad.PuI
PelleAktJ20314-1: Bidrag för skidspåret skall sökas hos kommunen

Status 220425: Punkten kvarstår.
StyrelsenAl<t. 220425-1: Klubbens stadgar behöver ses över inför övergång till ny
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beslutet

hemsida.


