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Nästa möte 24/8 i Kärrtorp

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna ordförandekonferens, milersättning 10-mila, skogssport, kläder,
arrangemangsansvarig, frilandsjournalist och sportident lades till på övriga
frågor.

3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Över lag kan man säga att det har varit en kort vårsäsong vilket gör att vi
inte kommer ha startavgifter för 120 000:-.
Som vanligt finns vissa fodringar kvar och Mona har inte redovisar bingolotto på länge.
KM-priserna ligger redovisade som en skuld men de kommer handlas upp i
klubben.
På ungdomsserien gick markan 900:- plus och av dem ska Roland Persson få
200:- för utkörning av bajamajor. Resterande ska ungdomskommittén spendera på något bra.
Beslut om att köpa in nya stora orienteringsskärmar togs. Bosse kollar upp
det.
5 TÄVLINGSPLANERING
Till Natti Natti har fixats en väldigt snygg inbjudan. Tävlingen kommer att
vara vid Älvsjö gamla idrottsplats, där vi var 2001. Therese bokar stugan.
Vårtävlingen som vi just nu står bokade på den 25/3 ska vi försöka få till ett
senare datum. Mona kollar upp det och pratar med Bosse.
6 TRÄNINGAR
Patric undrade över vilka datum som gäller för Kärrtorp. Sista gången nu i
vår är 8/6, men då är inte ungdomarna där. Till hösten börjar vi den 17/8
med terräng-km.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Skrivelse delades ut.
8 KOMITTEER
För ungdomarna så blev det ingen nyrekrytering vid Tallkrogens skola nu i
vår utan vi får försöka till hösten. För övrigt så händer det inte så mycket. Är
många på träningar men vi måste få dom att börja tävla mer. Lägret som är
ute på Domarudden ska vi anmäla några till.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Eftersom vi inte hyrde någon buss till 10-mila utan Mona och Per B ställde
upp och skjutsade så beslutades att de ska få 750:- var i milersättning. Bussen skulle ha kostat 1500:- så det är det priset vi gick efter.
I fortsättningen så gäller att chauffören ska ta betalt av passagerarna i bilen
även om det är ungdomar. Vi i styrelsen rekommenderar 5:-/mil om man
inte kommer överens om annat i bilen.
Pälle meddelade att alla i styrelsen ska få skogssport gratis för de som inte
visste det.

På klädfronten beslutades att nya byxor i lite större storlek ska köpas in.
Bosse och Patric går igenom det.
Den som är ansvarig för KM eller andra arrangemang i klubben ska se till
att en inbjudan kommer till Patric senast 4 veckor innan arrangemanget är.
Detta för att det ska komma ut på hemsidan och med i Ekot så att alla hinner
se det i tid. Självklart ska man även se till så att arrangemanget sedan på
själva dagen blir så bra som möjligt. Det är på planeringsmötet man blir ansvarig för olika arrangemang. Så det är bäst man är där!
Pelle F har fått ett mejl från en frilandsjournalist som är intresserad av små
berättelser av olika slag som vi har varit med om. Kanske sedan man själv
var ungdom eller som ledare. Länkar kommer läggas ut på hemsidan.
Frågan om vi ska köpa in sportident bordlägges till nästa möte.
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