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Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2022-11-21

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

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
Styrelsemötesp rotokol I f rän 2022-1 0-24 god kändes

3. Ekonomi
Mats presenterade utfall mot budget januari-oktober, vilket ser bra ut. Det finns fortfarande en del utgifter
som tillkommer före årsskiftet. lnför nästa år borde vissa kostnadsställen delas upp, för att tydligare kunna
redovisas.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommitt6rapporter
. Administration

Jan-Ake skickar ut ett förslag på det medlemsbrev som alla medlemmar får som påminnelse om
årsavgiften tör 2023.
Badet slutar i mitten av december.

Stugan
lngen grävning for fiber har skett ännu.
Södertälje-Nykvarn Orientering hyrde stugan den 19/1 1

Nyköpings OK kommer att hyra stugan 26-27111.

a

a Orientering
o OL Ungdom

Ledarfrågan ej klar inför 2023.

OL- träning och tävling
GTNC är nu igång. TbOK arrangerar nästa gång 6112 med Örjan Nordberg som
banläggare.
Zon-tävlingarna kommer också att arrangeras.

o Kartor och OL-arrangemang
Det har kommit in klagomål från vissa markägare att orienterare sprungit över vissa
marker utan samverkan, då man hade planerat att ha jakt där.

Skidor och spår
Elljusspåret med den utlagda barken blev mycket bra.
Det diskuterades Lägerersättning till ungdomar. Dokumentet "Regler for bidrag" daterat 2019-10-
02 skall revideras av Mats.
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Stadsloppet
Ett grupp har bildats med Pelle Bång, Patrik Lidström och Kenneth Zetterberg. I början pä2023
kommer nya möten att äga rum. Pelle har gjort ett organisationsschema över hela
arrangemanget.
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Gykelsektionen
Hedebytrampet kommer att utgå. Däremot skall Trosatrampen förbättras och ett ev. MTB-lopp
tillkomma.

Hemsidan
Henric visade ett utkast till designen av nya Hemsidan. Mötet hade vissa synpunkter på den blåa
bakgrundsfärgen och loga. Aven bilderna kommenterades då de inte representerar orienterare.

7. Övriga frågor.
- Eva har deltagit i SOF's utbildningsdag.

' - Reseersättning till uttagna löpare i storre stafetter diskuterades. Henrik tar fram ett förslag för
godkännande och som sedan läggs till i reglerna.
- Anders gör en årsplanering genom att sammanställa kommittöernas planer.
- Arsmöte kommer att hållas 15/2. Mötesformen bestäms senare.
- Ungdomsledare skalltillfrågas om de kan arrangera aktiviteter under Föreningsdagarna sommaren -

'2023.
- Mats skickar ut underlag för budget 2023.
- Verksamhetsberättelserna skall skickas till Birgitta, som sammanställer detta.

8. Nästa möte
Måndagen den 12112 k|.18:00 på Två Små Svin

9. Avstutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Mötesordförande
Eva Kindlundh
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Birgitta Wallin
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Bilaqa 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.

Anders/Pelle
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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.
Status 220919: Ett förslag har tagits fram som vi skall gå igenom och kommentera till
Tobias. Punkten kvarstår.
Status 221024: Förslag är att ändra max antal styrelseledamöter till 8. Tobias delar
slutliga stadgeförslag via mail till styrelsen. Styrelsen lägger fram stadgeförslag
vid kommande årsmöte för beslut. Punkten avslutas.

Styrelsen

AkV2A872.3: lnköp av 2 st toalettållt
Status 22A9§: Anders lipsade atält finns på S!3.diu*. Punkten kvarstår.
Status 221A24: lnköp görs vålen 2023. Punkten kvarctår
Status 221121: Punkten avslutas och tas bort från listan.

Birgitta

av en ny damsugare stugan.
Status 221121: l*öp gjort. Punkten avslutas.

Eva


