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Trosabygdens OK - Styretsemöte 2022-09-19

Tid och plats: 19:00-22:30 i ktubbstugan

Närvarande: Eva Kindtundh (ordf.), Mats Nyman, Birgitta Waltin, Henrik Nordin, Jan-Ake Mahlin, Anders
Ru nander, Per-Erik Bång,Tobias Atm

1. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsemötesprotokoll frän 2022-0g-22 godkändes.

3. Ekonomi
Mats presenterade resultatet fram till idag. Ekonomi är mycket god. Våra arrangemang i år har gett bra
ekonomiskt tillskott.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
. Administration

I dag har vi S98 medlemmar i klubben.
Badet på Safiren har startat.

a Stugan
Elavtalet för stugan är rörligt.
Uthyrningen till utomstående har ökat.
Anders fick vid förra mötet i uppdrag att ta fram ett förslag till hur vårt material i de olika förråden
kan organise^ras. FÖrslaget presenterades nu. Det foreslogs att en grupp (Anders, pelle, Torsten,
Bendy, Jan-Ake, Birgitta) samlas först och städa undan oön stanga. Såäair "strukiurera/Fördela,,
upp de olika funktionernas material på bra ställen. Märka upp i bia garaget. Anders och pelle är
sammankallande. (Akt. 220919_1)

Orientering
o OL Ungdom

Antalet ungdomar har minskat.
Flera ledare kommer att sluta inför nästa år.
Vid nyrekrytering av ledare finns mycket bra ledarutbildning inom Orienteringsförbundet.

o OL- träning och tävling
Arets sista poängjakt arrangeras som nattorientering av Eva K vid Ada Golfbana.
Ett lag är anmält tilt 25-manna den g/10 i Flemmingiberg.

Kartor och OL-arrangemang
Natt DM och Veteran OL blev lyckade arrangemang.
KM kommer att arrangeras av OK Klemmingån aen ZfiO.
Planeringen infÖr SM 2024 pägär tillsammans med Nyköpings OK. Anders gjorde ett studiebesök
vid året SM{ävlingar i Bjursås.
2023 arrangerar vi DM medel den 17tg.
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Skidor och spår
Asa har tagit över som ansvarig för skidsektionen.
Spårdag är planerad till den 15t10.
Det kommer att ges möjlighet att beställa skidkläder med 2022 års subventionering.

Stadsloppet
Stadsloppet blev ett lyckat arrangemang trots sjunkande deltagarantal. Det gav en bra intäkt till
klubben.
Pelle kommer under hösten att kalla till möte med en huvudfunktionärersgrupp.

Gykel
MTB Ungdom.
Sörmlandsserien vid på Bergs gård blev lyckat med 76 deltagare.
Träningarna pågår hela oktober månad.
Det finns behov av att bygga ut MTB-spåren vid klubbstugan.
Det är en brist på ledare då ca 50 ungdomar deltar. Det finns olika typer av utbildningar
som det finns möjlighet att delta i.

Landsväg.
säsongen avslutades med rempo KM med Krister Bergström som segrare.

Cykel arrangemang
Hedebytrampet blev ett bra arrangemang trots lite regn före start. 182 anmälda och
155 startande. I år knappt ca 7 000 i vinst. vi behöver minst 100 anmälda
ytterligare för att få hyfsad vinst mot nedlagt arbete. Vi kommer att diskutera HT
framtid.

6. Hemsidan
Henrik och Tobias presenterade en offert från Bravo Webbyrå. Styrelsen beslutade att de gör en
beställning enligt offerten på totolt 31 .250 kr med leveranstid mitten av december. (Beslul220919_1)

7. Ovriga frågor.
Till soF's utbildningsdag 30/10 Hagaberg södertätje är Eva K anmätd.
Eftersom vi ser en brist på ungdomsledare inför nästa år vill vi tipsa om olika bra utbildningar.
Svenska Orienteringsförbundet har mlcket bra ungdomsledarutbildning. Svenska Cykelförbundet har
web-baserad u ngdomsledarutbild n ing.

8. Nästa möte
Måndagen den 24110 kt.19:00 i ktubbstugan

9. Avslutning
ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

o

Mötesordförande
Eva KindlundhBirgitta Wallin
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Bilaqal: BESLUTSLOG

Besl 1 9_ 1 KIubben skapa en ny hemsida då I d rott on Line ta I bort den fu nktionen 2022- 1 2
3 1 Styrelse n beslutade att göra en bestä ln in g hos Webbyrå en igt offerten på toto It 3 1 250 kr med
leve ranstid mitten AV december.
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Bilaqa 2: AKTIVITETSLISTAN

Akt. 2010 9_3 TboK begä hos kommune n att de an ägger motionsspår på 5 resp. 0
km anslutn ng ti il 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 vagnharaä'
och från Trosa. Förstaget skickas till styrelsen'och bifogas piotokollet.
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 hjätp av den motionen till
kommunen från V och MP för att uppmarksamma 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 tillharkägare
sedan kan Tbok eller markägare få bidrag för underhå|. pöppa kommuien att
samla intressenter TboK, cyklister, sörmlandsleden, skola etc. samt markägare
för att få synpunkter. Kan bli ett riktigt bra rekreationsområde och en lank mällan
kommundelarna.
Eva stämmer av med Joakim och tar en ny kontakt med kommunen, då
förutsättningarna har ändrats eftersom dei i nulaget 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. Aven TAK visade intresse för markerade spår melan V"g;[åäJ
och Trosa. Punkten kvarstår.
Status 220516: Punkten kvarstår.
Status 220615: Punkten kvarstår
StatuS 220822 Eva kommer att h ett m öte med komm unen den 24t8 ngående olika
typer AV motionsspå Tobias och Maria H kom mer också att de Ita
Status 220919 Vi har vid flera til tfäil n uttryckt va ra onskemål tiil komm unen Vi
awakta r nu reaktion från ansva a Punkten kvarstå r

Styrelsen

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.
Status 220919: Ett förslag har tagits fram som vi skall gå igenom och kommentera
till Tobias. Punkten kvarstår.

Akt. 220425_1: Klubben
Status 220516. Punkten

s stadgar behöver
kvarstår.

ses över inför övergång till ny hemsida Styrelsen

Akt_220822_1: lnköp
Status 220919: Petle har redan beställt. Punkten avslutad

at 2 beachflaggor Pelle

status 220919: Anders tipsade att tält finns på stadium. punkten kvarstår.

Akt_220822_2 lnköp av 2 st toalettält Birgitta
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Akt._220919_1:Det föreslogs att en grupp (Ande rs, Pelle, Torsten, Bendy, Jan-
Ake, Birg itta) samlas först och städa undan och slänga. Sedan
"strukturera/Fördela" upp de olika funktionernas material på bra ställen. Märka
upp i bla garaget. Anders och pelle är sammankallande.

Anders/Pelle
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