
Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-12-12

Tid och plats: 18:00-20:00 konferensrum Två Små Svin, Trosa

Närvarande: Eva Kindlundh (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.
Styrelsemötes protokol I lrän 2022-1 1 -2 1 god kändes

3. Ekonomi
Mats presenterade utfall mot budget januari-november, vilket är bättre än förväntat. Det finns fortfarande
utgifter som tillkommer för 2022.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitterapporter

Administration
Jan-Ake skickar e-post till alla medlemmarna angående årsavgiften 2023, som skall betalas under
januari.
Badet slutar 17112.

Stugan
Grävning för fiber är planerad till februari.
Varmvatten patron behöver köpas. ( Bes lut_22 1 212_11

Orientering
o OL Ungdom

Vinteruppehåll för ungdomsorienträni ngen

OL- träning och tävling
GTNC är nu igång. TbOK arrangerade 6112 med örjan N och Pinge som banläggare
I samarbete med övriga klubbar pågår aven Zon-cupen.

Kartor och OL-arrangeman g
lnfor SM 2024 kommer Carl Bachman att få i uppdrag att rita ett tillägg till
Erikslundskartan med 3 + 1 km2. Kartbidrag från koåmunen kommer att sökas.
Nyköpings OK är ansvariga för organisationen av bemanning.
DM Medel 2023 kommer att arrangeras väster om Hungavägen. Markkontakter pågår

Skidor och spår
lnget nytt att rapportera.
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a Stadsloppet
Pelle rapporterade att alla kostnader inför Stadsloppet har ökat. Anmälningsavgiften har därfor
höjts med 50 kr. Medaljerna har redan levererats.

Cykelsektionen
Nytt möte den 9/1. Trosatrampen har fått godkänt från förbundet.

6. Hemsidan
Vissa förbättringar har gjorts bl.a har färgerna justerats.
Tilläggsbeställning av utbildning iworkshop har beslutats ca 3000 kr. (Beslur-221212_11.
Tobias tar på sig rollen som web-master.

7. Övriga frågor

lnför årsmötet
Pelle kommunicerar ut inbjudan tillårsmöte den 1512 i klubbstugan. Måltid serveras k|.18:30. Mötet
startar 19:00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 2211.
Verksamhetsberättelser skall skickas till Birgitta senast mitten januari.
Anders gör en årsplanering genom att sammanställa kommittöernas planer. (Akt. 221212_11

Mats skickar ut underlag för budget 2023. (Akt_221212 2l

Gitte har framfort önskemål att klubben borde söka bidrag från kommunen till Hittaut.
Vi konstaterade att vi får så mycket andra bidrag av kommunen. Hittaut får redan bidrag från regionen

Frågan om årsfest togs upp. lnget beslutades utan vi funderar vidare.

Eva tog upp att klubben fyller 50 år den 30111,2025. Det skulle då vara lämpligt med en jubiteumsfest
lördagen den 2911 1 2025-

Styrelsen beslutade att samma klädsubventioner som tidigare gäller för 2023. Dvs 30% för vuxna och
50% lör ungdomar. (Beslut_22l212 2l

8. Nästa möte
Måndagen den 2311 k|.19:00 i klubbstugan

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

Mötesordforande
Eva KindlundhBirgitta Wallin
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Bilagal: BESLUTSLOG

1 1: Varmvatten behöver
g$1ur 221212 2= Tilläggsbeställning hos Bravo för utbildning iworkshop av nya hemsidan har beslutats för
ca 3000 kr.
gsJrfi-221212_2: Styrelsen beslutade att samma klädsubventioner som tidigare gäller för 2023. Dvs 30%
förvuxna och 50% for u ngdomar
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Bilaga 2: AKTIVITETSLISTAN

Akt._220919_1 :Det föreslogs att en grupp (Anders, Pelle, Torsten, Bendy, Jan-
Ake, Birgitta) samlas först och städa undan och slänger. Sedan "strukturera/Fördela"
upp de olika funktionernas material på bra ställen. Märka upp i bla garaget. Anders och
pelle är sammankallande.
Status 221024: Pelle och Anders har påbörjat planeringen. De kallar till träff.
Status 221121: Arbetet har påbörjats i garaget och kommer att fortsätta med övriga
förråd. Punkten kvarstår
Status 221212: Arbetet pågår. Punkten kvarstår.

Anders/Pelle

Akt. 221212_1: Anders gör en årsplanering genom att sammanställa
kommitt6ernas planer.

Anders

Akt_221212_2 Mats skickar ut underlag för budget 2023 tall ansvariga Mats
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