SK Örnen Orientering – Sektionsmöte nr. 1 2019
Söndag 10 februari
Molkoms IP
Närvarande: Ingemar Johansson, Björn Svensson, Sören Johansson, Mattias Modin, Sara Persson

1) Mötet öppnades och dagordning fastställdes
2) Styrelsen konstituerades:
Vice Ordförande – Björn Svensson
Sekreterare – Sara Persson
Vice Sekreterare – Jenny Westberg
Kassör – Sören Johansson
3) Föregående protokoll (möte nr. 4 2018) godkändes
4) Rapporter
 Skrivelse till OK Tyr och Skattkärrs SOK om SK Örnen Orienterings framtid bifogas
protokollet (Bilaga 1). (Styrelsen tillstyrkt skrivelsen genom mailkontakt innan mötet)
 Skrivelse om avverkning på SK Örnens kartor bifogas protokollet (Bilaga 2). Sören
deltog på samrådsmöte. (Styrelsen tillstyrkt skrivelsen genom mailkontakt innan
mötet)
 SK Örnen Orientering bjöd på ”60-årstårta” den 2 december 2018 i Nyed Skolas
matsal. Föreningens och verksamhetens framtid diskuterades
 Björn och Sören deltog på Hittaut-möte 15 november 2018
 Kartbidrag har ansökts för 2019 och tillstyrkts
5) Hittaut/Friska Molkom 2019
 Kostnader bör vara klara senast 28 februari
 Molkom Väst-kartan är i nuläget enda alternativet att använda. Ska kartorna för
Duvenäs och Rudsberg revideras för ändamålet?
 Björn märker ut checkpoints – hur många ska det vara?
 Mattias kontaktar sponsorer
 Marknadsföring bör gå ut så snart som möjligt
 Samarbete med Tyr och Skattkärr? Alla områden på samma karta?
 Vi kan använda befintliga stolpar och märka om
 Magnus Albinsson, OK Tyr kommer att hjälpa till med karttryck mm
6) Verksamheten 2019
 Lisa Ångstråle är intresserad av att hålla i ungdomsverksamhet/nybörjarkurs men
behöver hjälp med att komma igång
 Skattjakten är efterfrågat – Björn kan hjälpa till men vill inte vara ansvarig. Björn +
Sara mailar och annonserar på Facebook om någon har intresse att ansvara
 Motionsorientering/träningsorientering kommer enbart anordnas spontant
 Eventuell Cykel-orientering om intresse finns, alternativt Cykel-checkpoints i och med
Hittaut/Friska Molkom. Samarbete med Tidafors IF? Sara kollar

7) Övriga frågor
a) Anmälningsavgifter
Samma som 2018
b) Årsmöte VOF
Infaller den 6 mars i Grums
c) Kartor
Finns det fler intressenter av Molkoms kartor? Pengar finns för revidering. Undersök
till nästa möte vad som ska revideras 2019
d) Kraftledning
Möte om ny kraftledning mellan Forshaga och Molkom den 20 februari i Forshaga.
Sören deltar
8) Nästa möte
Nästa Orienteringssektionsmöte infaller tisdagen den 9 april kl 18:00 på Molkoms IP. Sören
fixar fika.

______________________________
Sara Persson
Vid protokollet

______________________________
Sören Johansson
Mötets ordförande

Bilaga 1

Molkom 19/12 2018

Till OK Tyr och Skattkärrs OK
Vi inom orienteringssektionen i SK Örnen har under en tid dragits med problem att få aktiva (ett
problem som vi inte är ensamma om) till våra kära sport orientering.
Dessvärre är att vi nu också ser att vi har tappat kompetens och kunskap för att bedriva en bra
verksamhet i Molkom. Vi har i nuläget ingen banläggare och saknar en kartansvarig.
Vi har saknar även personer som kan dra runt ett fortsätt arbete med Friska Molkom (Hitta Ut).
Vi ser två alternativa lösningar för oss
1 Att det finns någon medlem i era klubbar som skulle kunna tänka sig att hjälpa oss med kartor
och Friska Molkom
2 Att någon annan klubb går in och driver t.ex. Hitta Ut och därmed även får möjlighet att använda
Örnens kartmaterial för tävling/träning. Det kanske även kan tillverkas nya kartor tillsammans

SK Örnen målsättning är att fortsätta att bedriva viss form av ungdomsaktiviteter och att verka för
någon form av motions orientering
Med Vänliga Orienteringshälsningar
SK Örnens Orienteringssektion
Frågor och kontakt:
Sören Johansson
Tel 054-87 14 01/ 070-695 89 76
soren45@hotmail.com
Björn Svensson
Tel 076-765 41 42
ann.bjo@telia.com

Bilaga 2

Till Karlstad Kommun
Teknik och Fastighetsförvaltning

Molkom 2019-01-05

Karlstad Kommuns avverkningsplan i Molkom
Det har kommit till vår kännedom att Karlstad Kommun har för avsikt att avverka skog i det
som kan kallas tätortsnära skog i Molkom.
Den berörda skogen ligger i anslutning till Molkoms IP och motionsspår och elljusspår.
Förutom att den används flitigt av de boende i Molkom så är det skogen som används inom
SK Örnens orienteringsverksamhet.
Orienteringens möjlighet att bedriva någon verksamhet inom Molkoms närområde blir näst
intill omöjlig. Detta påverkar ungdomsverksamheten och det påverkar även Nyed Skolas
möjlighet att bedriva orientering som skall ingå i ämnet idrott och hälsa.
SK Örnen har även bedrivit en öppen motionsverksamhet i form av Friska Molkom som är
mycket populär bland Molkoms innevånare och lockar även deltagare från andra orter.
Förvandlas den tätortsnära skogen kring Molkoms IP till kalhygge försvinner även den
aktiviteten.
Vi har inom området en nyreviderad orienteringskarta (2018) med en kostnad på 29 000 kr.
Ett arbete och kostnad som är ogjort vid eventuell avverkning av skogen.
Karlstad värnar enligt sin policy om tätortsnära skog (se nedan utdrag från Karlstad
hemsida). Vi är som orienterare medvetna om behovet av att vårda skogen och att det även
innefattar avverkningar.
SK Örnen orientering ber om hänsyn och försiktighet i skötseln kring vår skog i Molkom. En
stor avverkning skulle få stora negativa konsekvenser för oss. Som alternativ vill vi
förespråka ett hyggesfritt brukande av skogen. Hyggesfritt skapar mångfald och får ett
naturvärde.
Från SK Örnen Orientering
Ordförande Sören Johansson

054-87 14 01

Toreliusgatan 18, 667 30 Forshaga

soren45@hotmail.com

Vice Ordf.

076-765 41 42

Björn Svensson

Slängserud 539, 660 60 Molkom

070-695 89 67

ann.bjo@telia.com

Långsiktig plan för trädfällning
Trädfällning och röjning i tätortsskogen sker varje år utifrån kommunens långsiktiga plan där prioriteringar gjorts
utifrån var behoven är som störst. Fällning och röjning utförs framför allt på vinterhalvåret. Inför varje säsong tas
en särskild plan fram för vilka skogsområden som ska åtgärdas och vilka åtgärder som ska utföras inom dessa.
Vi värdesätter att ha bostadsnära skog och värnar om att den är tillgänglig och att träden mår bra. Vi vill också ta
fram en gynnsam återväxt för kommande trädgenerationer med en variation av förekommande trädslag. Vi
värdesätter de skogliga inslag som gynnar ett rikt växt- och djurliv, där småfåglar prioriteras eftersom det gynnar
ett stort antal övriga växter och djur i sin följd.

