
Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-10-24

Tid ocå plats: 19:00-21:30 iklubbstugan

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

1. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll
Styrelsemötes protokol I f r än 2022-09- 1 9 god kä ndes

3. Ekonomi
Mats presenterade resultatet fram till idag. Ekonomi är mycket god.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
. Administration

Stugan
Utomhusbelysningen är åtgärdad. Vi bör vara uppmärksamma på att vi har haft besök av råtta i

stugan.
Stugan är mer ofta än tidigare uthyrd så det är viktigt att kolla i stugkalendern innan man besöker
stugan.
Det finns behov av en ny damsugare till stugan. Eva köper in detta. (Akt.221024_11.

a Orientering
o OL Ungdom

Ungdomarna har avslutning vid klubbstugan den 25110.

OL- träning och tävling
Klubben hade ett lag med på 25-manna men det blev inte godkänt.
Senare under hösten kommer GTNC och Zontävlingar att starta.

Kartor och OL-arrangemang
Klubben arrangerar DM Medel2023.
Vi är medarrangörer till SM 2024.fil vilket kartbidrag skall sökas.
Anders, Asa och Pinge kommer att vara banläggare till SM.
Anders har ritat en MTB-OL karta över Bergs Gård.

Skidor och spår
Drygt 30 personer deltog vid spårdagen. Det finns ett träd som hänger över elledningen vid
elljusspåret som är rapporterat till kommunen men ännu inte nedtaget.

Stadsloppet
Ett stadsloppsmöte har ägt rum. En liten grupp med Pelle, Patrik L och Kenneth har bildats.
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Cykelsektionen
Cykelsektionen har bildat en kommittö bestående av Pelle Bång, Krister Bergtström, Henrik
Nordin, Patric Oscarsson och Tobias Alm. Medlem är välkommen att delta i kommittön.

o Säsongsavslutning för ungdomsträningen vid klubbstugan den 25110

o Landvägscupen är avslutad.
o Gruppcykling sker struktureraVostrukturerat.

6. Hemsidan
Arbetet med framtagning av ny hemsida pågår hos Bravo Webbyrå. Arbetet fortskrider enligt tidsplan för
lansering idecember.

7. Övriga frågor.
Medlemsavgiften inför 2024 diskuterades. Frågan kommer att diskuteras vidare.

8. Nästa möte
Måndagen den21111 k|.19:00 i ktubbstugan

9. Avslutning
Ordforanden tackade för visat intresse och forklarade mötet avslutat.

a

Birgitta Wallin
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Mötesordforande
Eva Kindlundh
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Akt.2oj019_3: TbOK begar nos tommr.rnen a
km ianslutning till Klubbstugan

I Status 201123 Anders gör ett förslag tillsammans med Eva och Gunnar.

I 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
I och från Trosa. Förslaget skickas tili styrelsen och bifogas protokollet.

I Status 210125: Arendet ligger hos kommunen.

I Status 210322: Eva och Gunnar tillsammans med Joakim jobbar vidare med denna
I 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 . P unkten kvarstår.
Status 210517 Eva skickar en karta till Joakim som underlag för att kunna bearbeta
markägarna.
$tatus 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 lbOk 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 lånk mellan
kommundelarna.
Eva stämmer av med Joakim och tar en ny kontakt med kommunen, då
förutsåttningarna har ändrats eftersom det i nuläget inte blir någon ny vä9.
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 
l

Status 220425: Denna punkt har tagits upp på nytt med kommunen vid mötet angående 
I

MTB spår vid Vitalis. Även TAK visade intresse fdr markerade spår mellan Vagnharad 
I

och Trosa. Punkten kvarstår. 
I

Status 220516: Punkten kvarstår. 
I

Status 220615: Punkten kvarstår
Status 22A822: Eva kommer att ha ett möte med kommunen den 2418 angående olika
§per av motionsspår. Tobias och Maria H kommer också att delta.
§tatus 220919: Vi har vid flera tillfällen uttryckt våra önskemål till kommunen. Vi
awaktar nu någon reaktion från ansvariga. Punkten kvarstår.
Status 221O24:. Frågan ligger hos kommunen. Klubben har gjort vad man kan,
därför stånger vi denna punkt.

Styrelsen

behöver ses över inför tillny hemsida.

Status 22Q822: 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.
§tatus 221024: Förslag är att ändra max antal styrelseledamöter till 8. Tobias delar
slutliga stadgeförclag via mail till styrelsen. S§relsen lägger fram stadgeförslag
vid kommande årsmöte för beslut. Punkten avslutas.

Akt. 220425_1: Klubbens stadgar
Status 220516: Punkten kvarstår.
Status 220615: Punkten kvarstår

Styrelsen

feOK §fyrelsenmeite - pratokaff 2A22-'§0-24 fSida d auSj

s
§

Bilaqa 2: AKTIVITETSLISTAN



Akt_220822_2: lnköp av 2 st toalettält
status 220919: Anders tipsade att tält finns på stadium. punkten kvarstår
Statuö 221024: lnköp görs våren 2023. punkten kvarstår

Birgitta

Akt._220919*1:Det foreslogs att en gru
Ake, Birgitta) samlas först och städa u

tpp (Anders, Pelle, Torsten, Bendy, Jan-
ndan och slänger. Sedan "strukturera/Fördela"

Status 221024: Pelle och Anders har De kallar till träff.

Anders/Pelle

A kt.221024_1.Det finns behov av en ny damsugare till stugan. Eva köper in detta Eva
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up p de olika funktionernas material på bra ställen. Märka upp i bla garaget. Anders
och pelle är sammankallande.


