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Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-08-22

Tid oclh plats: 19:00-21:30 i klubbstugan

Närvarande= Eva Kndlundh (ordf.), Mats Nyman, Birgitta Wallin, Henrik Nordin, Jan-Ake Mahlin, Anders
Runander, Per-Erik Bång

1. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Styre lse m ötes p roto ko I I tr än 2022-06- 1 5 god kä ndes.

3.
Ekonomi
Mats presenterade resultatet fram till idag. Ekonomi är god och stadsloppet gav den intäkt som var
förväntad.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
o Administration

Badet på Safiren kommer att starta igen i mitten av september.
De verifikationer som finns på vinden är nu tillräckligt gamla för att kastas.
Det behöver städas i garaget och de olika forråden. Anders tar fram ett förslag på hur materialet
skallförvaras.

Stugan
Mats har tagit över alla nycklar till stugan.
Fiber till stugan är på gång.

Orientering

o OL Ungdom
Ungdomarna deltar i 4-klubbsmatch i Nyköping den 2318.

o OL- träning och tävling
34 st från TbOK deltog i O-ringen i Uppsala.
Poängjakten pågår.
Ett lag kommer att anmälas till25-manna den 8/10 i Flemmingsberg.

Kartor och Ol-arrangemang
Till Natt DM 2618 vid Ada golfbana är 117 deltagare anmälda. Elis år tävlingsledare.
Vid SM 2024 har Tbok ett samarrangemang med Nyköpings OK (719|ångdistans och 1419
medeldistans). (Besluu20822_1.1 Kartbidrag skall sökas hos kommunen.
Eva visade ett exempel på en automatgenererad karta över Torsåker.
En veteranorientering skall arrangeras den 13/9.

Skidor och spår
lnget nytt att rapportera

a

a

a

a

?-&OK Sfyrelsermöfe - p,r"ofm&o{§ 2A22-08-22 (§ida f awSj



a

,

a Stadsloppet
Nedåtgående trend vad gäller deltagarantalet. Under hösten kommer en en arbetsgrupp med
huvudfu nktionärer att bildas.

Cykel
MTB Ungdom.
Sörmlandsserien kommer att arrangeras den 2818 pä Bergs gård

Landsväg.
Landsvägsserien är i gång. Hjalmar Klyver blev KM-mästare.

Cykel arrangemang
Endast 63 st är nu anmälda till Hedebytrampen men vi har för avsikt att arrangera loppet.
Pelle kommer att köpa in 60 st elstängselstolpar.

6. Hemsidan
Henrik och Tobias ansvarar for nya hemsidan. Just nu ligger bollen hos Tobias som kontaktar Bravo
Webbyrå.

7. övriga frågor.
Pelle köper in 2 nya beachflaggor (Akt_220822_11. Det behöver även köpas in 2 toalettält. Birgitta gör
detta. (4ktJ20822_21

8. Nästa möte
Måndagen den 19/9 k|.19:00 i klubbstugan
Måndagen den 24110 k|.19:00 i klubbstugan
Måndagen den 21111 k|.19:00 i klubbstugan
Måndagen den 12112 k|.19:00 lokal meddelas senare

9. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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MoteGekreterare
Birgitta Wallin

Mötesordförande
Eva Kindlundh
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Bilaqal: BESLUTSLOG

Beslut_220822_1: Vid SM har Tbok ett samarrangemang med OK (7/9 långdistans
hos mmunen.och 14l9 medeldistans
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Bilaqa 2: AKTIVITETSLISTAN

4kt.201019_3: TbOK begär hos kommunen att de anlågger motionsspår på 5 resp.10
km ianslutning 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 14-1Skm spår. Spåren utgår både från Vagnhärad
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 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
for 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 vä9.
Status 210823: Vi väntar på reaktion från kommunen. Punkten kvarstår.
Status 210920: Punkten kvarstår.
Status 211018: Punkten kvarstår
Status 211115: Punkten kvarstår
Status 2.11214 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 for markerade spår mellan Vagnhärad
och Trosa. Punkten kvarstår.
Status 220516: Punkten kvarstår.
Status 220615: Punkten kvarstår
Status 220822: Eva kommer att ha ett möte med kommunen den 2418 angående
olika typer av motionsspår. Tobias och Maria H kommer också att delta.

Styrelsen

Pelle

Akt. 220425-1: Klubbens stadgar behöver ses över inför övergång till ny hemsida.
Status 220516'. Punkten kvarstår.
Status 220615: Punkten kvarstår
Status 220822: Mats och Tobias har jämfört med RF. Remiss kommer att skickas
till styrelsen. Beslut kommer att tas av årsmötet.

Styrelsen
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Akt-2203 1 4 _1 : Bid rag för skidspåret
Status 220425: Punkten kvarstår.

skall sökas hos kommunen.

Status 220516: Pelle skickar in detta.
Status 220615: Ansökan inskickad, men inget har kommit ännu.
Status 22A822: Bidraget har kommit. Punkten avslutas.



Akt_220822_1: lnköp at 2 beachflaggor Pelle

Akt:2,20822_2: lnköp av 2 st toalettält Birgitta
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