Protokoll
Lustens OK

Protokoll styrelsemöte Lustens OK
Plats: Älvkroksvägen 20, Deje
Tid: 2013-11-11 kl 18:30
Närvarande: Birgitta Dahlström, Helena Bad, Tore Zetterberg, Torbjörn Magnusson

§1 Mötets öppnande
Birgitta öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Val av ordförande jämte justeringsman för mötet
Birgitta valdes till ordförande och Helena Bad till justerare.

§4 Rapporter
a) Resultat
Antal starter under året: 563 registrerade i eventor varav 220 är ungdomar
under 16 år.
På 25-manna placerade vårt lag sig på 254 plats.
b) Ekonomi
Klubblägret: Den budgeterade kostnaden överskreds med 963:- kronor. Mötet
beslöt att klubben även skulle stå för den kostnaden.
OL-forum: Klubben betalar för två deltagare om någon åker.
Budgeten för tävlingsavgifter har överskridits = fler starter vilket förklarar det
negativa resultatet i ekonomirapporten.
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c) LOK-möte den 17 oktober
Birgitta Dahlström deltog och redogjorde för förändringarna. Bl.a att
ungdomarna måste vara registrerade i moderföreningarna eftersom alla
aktiviteter också ska registreras. Lägga upp ungdomsaktiviteterna i respektive
förenings kalender.

§5 Punkter att arbeta med
a) När ska årsmöte vara?
Årsmötesdatum sattes till 12 februari kl. 19.00
Arbetsfördelning
Tore: ekonomi, kontakt med revisorer
Birgitta: kallelse, dagordning
Kristina: Verksamhetsberättelse
Helena: Förtäring
Torbjörn: Tävlingsprogram
b) Utvärderig av höstens aktiviteter
Dålig uppslutning på höstens sista klubbträningar.
25-manna genomfördes bra med bra caochning av Mikael Boman och Pelle Landfors.
Dålig representation på DM-kavlarna.
c) Stormöte den 25 november
Frågor att ta upp:
Värmlandsserien – utvärdera arrangemanget.
Kläder - Helena Bad håller koll på om vi behöver beställa med.
Ungdomsverksamheten: Utvärdera per mail?
Tävlingsprogram
Hemsida
d) Inventering vid årskiftet
Tiden är nyårsdagen kl. 14.00. Birgitta mailar om tid och hjälp.

e) Betalning för Sverigelistan m.m. 2014
Klubben står för avgiften och vi kollar när man kan komma åt fakturan i eventor.
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§6 Nästa möte
7 januari kl. 18.30 på Annebergsgatan 40 hos Helena Bad

§7 Mötets avslutande
Birgitta avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Justerare

Sekreterare

_______________
Birgitta Dalhström

________________
Torbjörn Magnusson

Justerare

______________
Helena Bad
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