
Trosabygdens OK - Styrelsemöte 2023-01-23

Tid och plats: 18:00-20:00 Klubbstugan

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

Före det ordinarie mötet fick vi en presentation av medlemmar från Trosa Vagnhärad Discgolfklubb (TVDGK)
av deras förslag till en t håls discgolfbana på mark nära klubbstugan. Styrelsen ställdes sig positiv till
forslaget.

1. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

2. Godkännande av föregående protokoll.
Styrelsemötes protokol I f rän 2022-1 2- 1 2 god kän des.

3. Ekonomi
Mats presenterade resltatet för 2022. Resultatet blev + 17000 istället för budgeterat -5OOOO.
Budget för 2023 presenterades också. Den överensstämmer till stora delar med 2022 ärs budget.

4. Avstämning aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan, se bilaga

5. Kommittörapporter

Administration
Klubbens e-post går nu till Mats.
Jan-Ake kommer även i fortsättningen att ansvara för medlemsregistret. Han behöver även i

fortsättningen ha tillgång till bankkonton.

Stugan
Vi har inte längre behov av brevlådan, så den kommer att tas bort.

Orientering
o OL Ungdom

Ledarfrågan för 2023 är inte löst ännu.

a
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o OL- träning och tävling
TbOK arrangerar GTNC 712med Gunnar K som banläggare.
Programmet för Poängjakter är bestämt men banläggare är inte utsedda ännu.

Kartor och Ol-arrangemang
Det har inte hänt så mycket nytt sedan föregående möte angående kommande års arrangemang
Calle Bachman hjälper till med att inkludera Bråtakartan med Trosa stadskarta Men det medfor-
svårlighetet då det bl.a är olika ekvidistans.
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Det finns en samling av kartor på Google Drive.
Det finns planer på att göra alla skolkartor titlgangliga på Hemsidan

Skidor och spår
Ett 30-tal medlemmar deltog i träningsläger i Gopshus helgen 20-2211

a Stadsloppet
FavarenUKjellbergs bygg har hoppat av sin sponsring av Stadsloppet.
Pelle har sökt och beviljats Aterstartsstöd från Svenska Friidrottsförundet på 35.700 kr

Gykelsektionen
Sektionen har haft möte. Tobias är sammankallande. Man har diskuterat att eventuellt arrangera
ett MTB loppet som ersättning för Hedebytrampen.
Spinningen är inställd i år.

6. Hemsidan
Tobias är webmaster

7. Övriga frågor
Eva och Anders kommer att delta på SOF'S årsmöte.

Arsmöteshandlingar: Dagordning (skrivs av Birgitta), Stadgeändringförslag och Verksamhetsberättelse
skall läggas ut och kunna laddas ner från hemsidan.
Förslag från styrelsen att årsavgiften hojs till 400 kr för familj och vuxna 200 kr frän är 2024.

8. Nästa möte
Konstituerande d irekt efter årsmöte.

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

?,r^^_ L-,u-)g_
Mötesordförande
Eva Kindlundh
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Birgitta Wallin
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Bilagal: BESLUTSLOG

TUOK Styrelsemöte - protakott 2025-01-25 (Sida 3 av4)



Bilaga 2: AKTIVITETSLISTAN

19_1 :Det föreslogs att en grupp (Anders, pelle, T
rgitta) samlas först och städa undan och slänger
olika funktionernas material på bra ställen. Märka upp i bla

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.
Status 230 1 23= Arbelg! Iågå r. t q n kte n kva rstå r.

Akt._2209 orsten, Bendy, Jan-
Ake, Bi Sedan "stru ktu rera/Fördela"
upp de garaget. Anders och
pelle är sammankallande.

Anders/Pelle

Akt. 221212_1
planer.
Status 230123

genom att sammanställa kommittöernasAnders gör en årsplanering

år. Punkten kvarstårArbetet

Anders
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Mats skickar budget
Detta ar giort. Punkten avslutad.

Mats


