Styrelsemöte
Lustens OK

Protokoll från styrelsemöte för Lustens OK
Plats: Slottsvägen 12, Forshaga
Tid: 2015-11-30 kl 18.30
Närvarande: Birgitta Dahlström, Torbjörn Magnusson, Helena Bad, Tore Zetterberg och
Kristina Landfors.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av deltagarna.

§3 Val av ordförande, sekreterare jämte justeringsman för mötet
Birgitta valdes till ordförande för mötet. Kristina valdes till sekreterare och Helena till
justeringsman.

§4 Rapporter
a)

Stormöte 25 oktober
Birgitta sammanfattade vad som tagits upp på det senaste stormötet.
Tävlingsprogrammet för den gångna säsongen har fungerat bra med en blandning av
tävlingar i länet och i avgränsade områden.
Förslaget om en gemensam tid för uppstartsträff och årsmöte godkändes.
En diskussion fördes om hur Lustens OK ska få in pengar när man inte längre har
möjlighet att inventera på Hemköp. Birgitta åtog sig att ställa en förfrågan till samtliga
medlemmar och det har hon också gjort. Följande förslag har kommit in: Team sales
via Stadium, Svenska spel, julgransförsäljning, plantsättning, dela ut reklam,
vägkantsstädning samt inventering på annan stormarknad. Ytterliggare ett förslag är
att anordna tipspromenad på skidor med våfflor på SISU-gården.
Birgitta lyfter att LOK-stöd kan ge större intäkter om vi redovisar mer taktiskt.
Prognosen för hösten 2015 är att LOK-stödet uppgår till 1 480 kr. En prognos är att
stödet skulle kunna ge ca 2 000 kr på årsbasis.
Torbjörn förselår att vi skulle kunna höja avgiften för medlemskap.
Birgitta föreslår att vi ställer en fråga till moderföreningarna om de kan sponsra ett
läger och 25-manna.
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Tore lyfter att självfinansiering av lägerverksamhet kan vara en lösning.
Det kommande årsmötet diskuterades och datumet 13 februari föreslogs.
Nästa stormöte kommer att hållas 2016-02-01.

b)

Ordförandeträff 2 november
Birgitta deltog och berättade att fokus låg på att värva nya och behålla aktiva inom
orienteringen. En trend ser ut att vara att fler deltar på kvällsaktiviteter i större
utsträckning än i aktiviteter på helger. Man lyfte även att det är viktigt att redovisa
SISU-timmar. Skriften ” Framtidens idrottsförening” skickas runt i styrelsen.
Utbildningshelg planeras 19-20 mars. Anteckningar från träffen finns på VOF:s
hemsida.

c)

Ungdomsträff den 4 nov
Mikael Boman, Anders Eriksson, Roger Eriksson, Torbjörn Magnusson och Birgitta
Dahlström deltog i mötet. Man har tagit fram en plan som omfattar
ungdomsträningar på torsdagar under våren, den 7,14,21 och 28 april kl 18-19.45
Träningarna kommer att omfatta både teori och träning och avslutas med att man åker
på tävling i början av maj.
Materialet ”Hitta rätt” har köpts in SISU i 10 ex samt även några nya böcker om
orientering.
Oscar Andrén från VOF kan medverka vid en träff på skolor åk 1-6. Detta skulle kunna
ligga i mars för att man ska kunna bjuda in till kommande träningar.

d)

Reviderad framtidsplan
Efter diskussionerna på senaste styrelsemötet har Birgitta och Lisa gjort en
uppföljning. Därefter har Framtidsplanen för Lustens OK reviderats i
oktober/november 2015.

e)

Inköp av buffar
En beställning av 33 buffar har lagts. Vi hoppas på en leverans innan jul. Priset är 75
kr per beställd buff och detta ska betalas till Lustens bankgiro. Kristina tar emot
buffarna och ser till att ta fram info om hämtning och betalning.

Paus för föreningsutveckling
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§5 Punkter att arbeta med
a)

Förberedelse inför årsmöte
-

Utkast verksamhetsberättelse 2015. Kristina tar fram ett förslag utifrån
verksamhetsplanen för 2015 inför nästa möte. Helena och Birgitta har
en del bilder som kan användas.

-

Birgitta har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2016 som
diskuterades på mötet. Hon gör föreslagna justeringar och skickar ut ett
reviderat förslag.

-

Tore kommer att göra ett bokslut för 2015 och ta fram ett förslag till
budget för 2016.

-

Förslag på tävlingsprogram tas fram av Torbjörn.

-

Förfrågan om intresse för nya kläder skickas ut av Helena. Förslagsvis
sponsrar vi ungdomströjorna med 150 kr upp till och med 19 år.

Förslag till årsmöte söndagen den 14 februari kl. 15.00 med årsmöte kl 16.30.
Då har vi träning/lekar bastu, årsmöte och mat! Vi hoppas att det blir en bra
kick-off för säsongen 2016.
b)

Arbete:
Kristina ser till protokoll och den reviderade Framtidsplanen läggs ut på
hemsidan.
Birgitta ordnar med kallelse till årsmötet.

§7 Nästa möte
Nästa möte planeras till den 25 januari.

§7 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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Sekreterare

Justeras

________________________________

________________________________

Kristina Landfors

Ordförande Birgitta Dahlström

________________________________
Justerare Helena Bad
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