SK Örnens sektionsmöte nr 2 17 mars 2010
Bäckelids fritidsgård
Närvarande: Björn Svensson, Ingemar Johansson, Sören Johansson, Stina Eriksson, Mattias Modin
§1
Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.
§2
Föregående protokoll godkändes.
§3
Rapporter.
– Kylklampen anordnades 10/3, ca 40 deltagare, Mattias ordnade med hjälp av Kjell på
Centrumkartan.
- SM-föreningen har haft årsmöte, Björn och Sören närvarade.
- VOF har haft årsmöte, Sören närvarade.
§4

Skrivelser.
 Inbjudningar till vårens tävlingar har kommit.
 Föreningsrapport ska inlämnas till SOFT (Sören).
 SISU anordnar inspirationsföreläsningar 17 april.
 Unga ledare: konferens ordnas inom VOF.

§5

Ekonomi.
 Avgift betald till VOF för tävlande 2009.
 Tävlingsavgifter för våra tävlande har inkommit.
 Idrottslyftet: vi arrangerar ingen sommarlovsaktivitet för barn 2010 och söker
följaktligen inget bidrag från Idrottslyftet.
 Träningsorientering under sommaren
 OCAD – program för karthantering där man kan göra enklare förändringar i
kartan själv (t.ex. hyggen), banläggning etc, önskas inköpas av Mattias.
Styrelsen beslutar låta Mattias köpa in OCAD-programmet.

§6

Karisänglunken:
 Eventuell reservbana förbereds pga den sena våren och snösmältningen.
 Inbjudan formuleras.
 Priser anskaffas av Sören, banan ansvarar Björn för, mål Mattias, start och
anmälan Björn.
Tour de Värmland 2012.
Styrelsen beslutar att överlåta till Sören att förhandla om ersättning för ett TdVföreningen använder Örnens kartor. Vi kollar upp kostnad för den revidering som måste
ske. Vem betalar?
Tävling 2011 på nya Duvnäskartan.
 Vi preliminärbokar till VOF en tävling på nya kartan i september 2011. Näreller Distriktstävling? Det hänger på om vi kan besätta huvudfunktionerna.
Fritidsgårdens framtid
 Öppet möte kommer att hållas 2 maj på fritidsgården, allmänheten inbjuds.
 Elförbrukningen har mätts under året.

§7

§8

§9

§ 10

Övriga frågor
 SM 2010: Sprinten 13 maj på Våxnäs, Karlstad. Arbetet flyter på.
 En rekryteringsdag för familjer planeras. Björn ansvarar. Exakt datum bestäms
senare.

§ 11

Nästa möte bestämdes till 26 maj kl 18.30 i Bäckelid.
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