SK Örnens orienteringssektion möte nr 4. 22 augusti 2017 IP
Björn Svensson, Sören Johansson, Kristina Stolare, Ingela Andersson, Jenny Westberg, Ingemar Johansson

§1

Mötet öppnades och dagordning fastställdes.

§2

Föregående protokoll, från möte nr 3 2017, godkändes.

§3

Rapporter
Skattjakten blev väldigt lyckad! 16 barn, full fart! Familjeskattjakten drog uppemot 35
personer första gången, om än det blev något färre senare under veckan. Kanske att
några trodde att det var samma saker dag efter dag? Till träningar på hemmaplan är
det fortsatt svårt att få folk att komma. Kanske kan Tyr lägga någon av sina träningar
här ute nästa säsong?

§4

Ekonomi/Årsslut
Sören redogör för räkenskapsåret 16-17, samt för sommarens inkomster/utgifter.

§5

O-ringen
Uppemot 40 arbetsdagar totalt från örnens sida, bra jobbat! Mycket och bitvis hårt
jobb, men samtidigt roligt att vara med. Alla som kört bil redogör till Sören för hur
många mil det rör sig om. Ersättning utgår med 10 kronor milen. Inbjudan till
gemensam avslutning fram i november.

§6

Verksamheten


Friska Molkom – 2a kartsläpp kommer 27/8. Björn fixar ut stolparna, Kristina fixar
fram de fyra stolpar som fattas. Stolpinhämtningshappening med fika/korvgrill
lördag 7 oktober 10.30-13 typ. Kristina samordnar och gör affisch.



Värmlandsserien nu på söndag, bara att anmäla sig!



Klubbmästerskap i samband med stafett-Dm Filipstad 10 september.
Direktanmälan, må bäste löpare vinna!

§7

Årsmöte Örnen 7/9
Vi har inte möjlighet att skicka representant, men ber att få oss protokollet tillskickat.

§8

Skrivelser/mail
Sören redogör för inkommet och ivägskickat. Banläggarkurs i Göteborg i november –
kanske intressant för någon?

§9

Övriga frågor


NattDM – från Viking har vi positivt besked på sekretariat, tävlingsledare ännu
inget napp. Mattias har bekräftat att han lägger banor.



Kristina meddelar att hon gör sitt sista år i styrelsen.

§ 10
NÄSTA MÖTE: 5 december 18.30. Ingemar fixa fika.
Vid protokollet:
Mötets ordförande:

