SK Örnen Orientering – Sektionsmöte nr. 1 2018
Måndag 5 februari
Molkoms IP
Närvarande: Ingela Andersson, Ingemar Johansson, Björn Svensson, Sören Johansson, Sara Persson
1) Mötet öppnades och dagordning fastställdes
2) Styrelsen konstituerades:
Vice Ordförande – Björn Svensson
Sekreterare – Sara Persson
Kassör – Sören Johansson
3) Föregående protokoll (möte nr. 4 2017) godkändes
4) Rapporter
Hänvisar till Verksamhetsberättelsen 2017.
Björn delger att han närvarat på Mera Molkoms Föreningsråd – för hela Molkoms
föreningsverksamhet (totalt ca 40 föreningar).
5) Hur lägger vi upp arbetet 2018 + Verksamheten 2018
SK Örnen har mycket verksamhet men få personer. Att Mattias Modin inte längre kommer
vara lika delaktig i föreningen är en stor förlust. Kan Klubben samarbeta med andra föreningar
i Molkom, förslagsvis MGF (Molkoms Gymnastikförening) och MSK (Molkoms Skidklubb)?
Björn träffar representanter för de båda föreningarna för att diskutera gemensamma
aktiviteter för 2018, och meddelar sedan resultatet. Vi konstaterar att SK Örnen behöver vara
initiativtagare och drivande i frågan och oavsett vad det leder till så är det en start.
Förslag på aktiviteter att samarbeta kring;
 ”Piggelin-jakten” för aktiva barn
 Samarbete kring Stolpjakten
 ”Motionslådor” i Molkom
 Natt-DM tillsammans med MSK
 ”Skattjakten” tillsammans med MSK
Andra förslag/tankar kring verksamhet under 2018;
 Hur blir det med ungdoms- och nybörjarverksamhet?
 Skattjakten och sommararbete (Björn kollar upp)
 Vuxen-kurs? ”Lär dig att inte gå vilse – Orienteringsteknik” (Björn vill driva detta, Sara
kan hjälpa till)
 Björn vill ej anordna träningsorientering, men arrangerar gärna samåkning till andra
klubbars träningar
 Vill Tyr lägga träningsorientering på Molkoms kartor?
Friska Molkom;
 Ovisst vad som händer med Friska Molkom 2018 om Mattias inte tar ansvar
 Hur arrangerar andra föreningar/orter liknande koncept? (Sören kollar upp)
 Ska ett specifikt möte för att diskutera Friska Molkom 2018 hållas? (Sören pratar med
Mattias)
 Kan Naturpasset eller annat eget koncept vara alternativ till Friska Molkom?
 Har Mattias tillgång till medlemsregister?

6) Natt-DM 2018, den 24 augusti på Molkoms IP
 Sören är tävlingsledare
 Mattias är banläggare
 Lokaler på IP är bokade (Sören)
 Ansvariga ska tillsättas. Kan MGF och MSK bistå med funktionärer?
7) Övriga frågor
a) Anmälningsavgifter
Samma som 2017
b) SK Örnen 60 år
Hela föreningen (Orienterings- och Innebandysektionen) fyller 60 år 2018. Förslag på
aktivitet; Middag med underhållning
c) Årsmöte VOF
VOFs Årsmöte 2018 infaller den 7 mars kl 19:00 i Kil. Ingen mötesnärvarande har
möjlighet att deltaga.
8) Nästa möte
Nästa Orienteringssektionsmöte infaller måndagen den 9 april kl 18:30 på Molkoms IP. Ingela
fixar fika.

______________________________
Sara Persson
Vid protokollet

______________________________
Sören Johansson
Mötets ordförande

