SK Örnens orienteringssektion möte 26 augusti 2014 Molkoms IP
Närvarande: Björn Svensson, Sören Johansson, Robert Skog, Angelica Skog. Hanna Åsberg, Ingemar
Johansson, Kristina Stolare, Mattias Modin
§1

Mötet öppnades och dagordning fastställdes.

§2

Föregående protokoll godkändes.
Några noteringar: Närtävling Mölnbacka är bestämd till 1 maj 2015. Distriktstävling
Molkom är bestämd till 9 augusti 2015.

§3

§4

§5

§6

Rapporter:


Skattjakten populär som alltid, flöt på bra! All heder åt de duktiga ledarna! Den stora
åldersspridningen utmanar. De som nu gjorde sitt sista år ville absolut få fortsätta ännu ett
år. Bra betyg!



Närträningar i sommar har vi haft några stycken i värmen, 4 minst. FB funkar fint som
informationskanal här.



Vår egen närtävling örnflykten gav 165 startande varav 25 på cykel. Kanske läge att
arrangera en cykelnärträning framöver med tanke på den positiva responsen! Fungerade
väldigt bra, fina banor. Något lång väntan på kartor för en del.

Ekonomi


Sören presenterade räkenskapsåret 1 juli 2013-30 juni 2014.



Ekonomin efter senaste närtävlingen i Mölnbacka fördelad och klar.



Hemmanägarföreningen har kommit in med verksamhetsbidrag 5 000 kronor.

Skrivelser


Torginvigning 13 september. Alla föreningar i Molkom inbjudna. Vi har inte möjlighet att
finnas med i aktiviteten/med sponsring.



Föreningsträffar med Värmlands orienteringsförbund i höst. Skattkärr/Grums/Forshaga är
de tre platserna vi har att välja på, i oktober - 6, 13 eller 20e. Vi återkommer med vem av
oss som åker på detta.



Ullmax – Ingela kan tänka sig att fortsätta, styrelsen ger henne fullt förtroende att styra
upp detta fortssatt.



Ca 100 örngott ute.

Årsmötet 4/9 – Huvudstyrelsen
Vi har inte något specifikt att framföra från OL-sektionen in i årsmötet. Att sätta en person från
orienteringsstyrelsen in i huvudstyrelsen tycks oss inte vara nödvändigt, i det huvudstyrelsens
arbete till absolut största del berör innebandyverksamheten. Men vi har gärna fortsatt en
adjungerad, i Mattias.

§7

Dräkter
Faktura för de nya dräkterna har ännu inte kommit, Mattias kollar upp detta. Vidare tar Mattias
kontakt med sponsorn i sammanhanget, Goodtech.
Vid utlämning av dessa tröjor tar vi följande avgift: Vuxna över 18 år – fullpris. Barn upp till 18
år – 50 kronor. Behöver man låna i hast inför tävling lånas från de gamla dräkterna. Mattias
kollar upp priset på de nya dräkterna, så vi kan sätta fullpriset. Björn mejlar till de som redan
hunnit hämta ut, med uppmaning att betala.

§8

§9

§ 11

Verksamheten


Barn- och ungdomsträningarna nu på höstkanten har gått trögt. Det är som det är, vi har vi
kul vi som är de sista träffarna så tar vi nya tag till våren.



Värmlandsserien på gång, vi ser vilka från SK Örnen som blir med. Vi tror vi har några på
gång i alla fall! Mattias anmäler.



Utbildning Sportident internt – Mattias, Björn och Robert tar en kväll med utbildning på
systemet och prylarna. Mattias kallar.



KM 20 september. Robert lägger banor, vi får se vem som har tid att sätta ut enheter.
Priser till barnen finns. Enkel fika bjuds, Hanna och Kristina styr upp det. Ingen föranmälan.
Detta utgör säsongens avslutning. Annonseras på FB och med affisch på IP, dessutom
hjälps vi åt att höra vi av oss till berörda.

ÖVRIGT


Arbetet med den nya kartan pågår efter plan. Mattias håller fortsatt i detta.



El i förrådet. Mattias har pratat med Kjell, som lovade att fixa till detta inom kort.



SISU-träff vecka 40 hellre än vecka 39, gärna i början av veckan. Vi räknar med att det tar
ett par timmar.



Personalansvarig för Örnens räkning O-ringen 2017: Mattias.



Överblivna lotter från prisbordet vid vår närtävling lottas ut vid de sista träningarna.

NÄSTA MÖTE:
Tisdag 25 november 18.30, IP. Ingmar fixar fika.

Vid protokollet:

Mötets ordförande:

