Protokoll för Boxholms OK:s årsmöte 2013
Vivåsen 31 januari kl 19.00
Närvarande: 25 medlemmar i BOK som är röstberättigade (>15 år)
Ordförande Kenth Edin hälsar välkomna och öppnar mötet.

§ 1 Upprop och röstlängd
Röstlängden fastställs till 24 röstberättigade medlemmar. Strax därefter anländer Sören Bremer.

§ 2 Mötets utlysning
Mötet anser att årsmötet är utlyst på rätt sätt.

§ 3 Dagordning
Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till mötets ordförande respektive sekreterare väljs ordinarie dito – Kenth Edin och Mats Lönngren.

§ 5 Val av justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljs Staffan Runtegen och Lena Molin.

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2012
Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen avsnitt för avsnitt. De som hittar stavfel etc. ombeds
rapportera dessa till sekreteraren inom en vecka. Lena Molin påpekar att det är Anders Molin som
varit sammankallande i ungdomskommittén under året. Karl-Johan Norén påpekar att Britta Norén
varit ledamot i BMOL-kommittén. Karl-Johan vill också nyansera en skrivning om O-ligan.
Kassör Conny Bruhn berättar om årets ekonomiska resultat. Han menar att styrelsen träffat budget
särdeles dåligt, men att det är åt ”rätt håll”. Klubben har under 2012 ett positivt resultat på 138 000 kr,
jämfört med ett budgeterat överskott på 12 000 kronor. I stort sett hela skillnaden förklaras med att
GM-arrangemanget gick lysande. GM gav ett överskott på ca 190 000 kronor, mot budgeterade 60 000.
Största posten på minussidan är den nya ventilationen på Vivåsen där BOK:s kostnad på 51 000 skrivs
av direkt.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2012.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen (se verksamhetsberättelse) läses upp av ordförande Kenth och godkänns.
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§ 8 Ansvarsfrihet
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9 Medlemsavgifter 2013
Medlemsavgifterna beslutas att ligga kvar på samma nivå som 2012.
ungdomar t.o.m. 16 år
vuxna
familj

100 kr
200 kr
500 kr

§ 10 Verksamhetsplan och budget för 2013
Kenth Edin går igenom verksamhetsplanen för 2013 och Conny Bruhn beskriver budgeten som slutar
på ett kalkylerat underskott på 27 900 kr. Styrelsen anser att detta är rimligt med tanke på att vi inte
har några större arrangemang under 2013. Dessutom har klubben så pass bra ekonomi – över 900 000
kr i likvida medel – att en mindre kalkylerad förlust är acceptabel. Mötet beslutar att godkänna
styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2013.

§ 11 Val
Val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande för en tid av ett år. Mötet beslutar omval av Kenth
Edin.
Val av halva antalet (tre) ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Mötet beslutar omval på Conny
Bruhn, Håkan Gustafsson och Johan Knutsson.
Val av två suppleanter för styrelsen, med för dessa fastställd turordning, för en tid av ett år. Mötet
beslutar omval på 1. Urban Andersson och 2. Bodil Molin.
Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. Mötet beslutar omval på Ingemar Nordström
och Håkan Tengvall, liksom omval på suppleant Roger Karlsson.

§ 12 Val av informationskommitté.
Mötet beslutar omval av följande ledamöter till informationskommittén: Karl-Johan Norén, Urban
Andersson, Liv Örnvall, Erik Erlandsson. Till ny sammankallande väljs Karl-Johan Norén.

§ 13 Val av kartkommitté
Mötet beslutar omval av följande ledamöter till kartkommittén: Anders Montelius (sammankallande),
Lennart Gustafsson, Ulf Lindberg, Håkan Gustafsson, Bengt Carlsson.
Till protokollet läggs senare följande information: Styrelsen har fattat beslut om att val av
informations- och kartkommitté i fortsättningen ska ske på kvartalsmötet i november, för att på så sätt
ha färdiga kommittéer i god tid innan det nya verksamhetsåret.
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§ 14 Val av valberedningen
Årsmötet beslutar omval på valberedningen för en tid av ett år. Ledamöter är Anders Molin
(sammankallande), Per-Åke Tengvall och Anders Montelius.

§ 15 Förslag

Inga förslag har väckts av styrelsen inför mötet och inga frågor har kommit in från någon
medlem.

§ 16 Rapporter.
Mats rapporterar från senaste styrelsemötena.
•

Peter Laudon ersätter tills vidare Gunnar Palmqvist som styrelsens representant i föreningen
Vivåsen.

•

Det pågår ett samtal om gemensam träningsdag i klubben. Möte har skett mellan
ungdomskommittén och styrelsen och frågan är tills vidare under bearbetning. Under våren
sker ingen förändring, men den långsiktiga tanken är att en gemensam träningsdag för alla
åldrar skulle kunna öka klubbgemenskapen. Processen fortsätter…

•

Styrelsen har skickat en skrivelse angående förslag om skjuttider på den nygamla skjutbanan i
Dungarp. Frågan ligger hos miljönämnden och beslut väntas under våren. Styrelsen menar att
skyttegillets önskemål om skjuttider är för väl tilltagna och styrelsen menar därför att det bör
införas helst två, minst en, skjutfri dag – inte minst för att våra ungdomar ska kunna träna helt
säkert och utan smällande. Lennart Gustafsson frågar varför styrelsen ägnar så mycket kraft åt
en fråga som han inte anser vi har med att göra. Lennart menar att säkerheten är garanterad i
och med alla utmärkningar. På fråga till mötet om vad medlemmarna i övrigt anser säger
Ingrid Norén att hon stödjer styrelsens skrivning. Förslag om beslut i ärendet kommer att
skickas till klubben innan beslut fattas av nämnden.

•

Styrelsen rapporterar att man på försök vill testa delvis nya mötesformer på kvartalsmöten.
Tanken är att dra ner på rapporterandet och istället begära in skriftliga rapporter från resp.
kommitté i god tid innan mötet så att medlemmarna kan läsa dessa rapporter på klubbens
hemsida. Lena Molin frågar om det enbart handlar om att snabba upp mötena. Styrelsen
svarar att så inte är fallet, utan att målet är att kunna effektivisera mötet för att på sätt skapa
utrymme för diskussion om angelägna frågor och att kunna ha tid för särskilda
programpunkter. Målet är förstås att medlemsmöten ska bli så attraktiva som möjligt.
Dessutom vill styrelsen att vårens kvartalsmöte flyttas från den hektiska tiden runt
månadsskiftet maj-juni till slutet av april. Mötet tycker det är ok att testa denna nyordning.

Övriga rapporter
•

Mia Lindberg rapporterar om SOFT:s arbete med att föra ut information om att orientering
faktiskt är fyra olika sporter – alla under SOFT:s ansvar. Dessa är orientering, MTBorientering, skidorientering och preo (precisionsorientering). Mia menar att det är bra om vi
någon gång testar annat än vanlig orientering. Hon menar att det inte är så svårt att t.ex.
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ordna enklare arrangemang för skidorientering och MTB-OL, inte minst för ungdomar.
Frågan lämnas över till styrelsen för vidare behandling.
•

Klas Johansson rapporterar från trivselkommittén att söndagsturerna rullar på med många
besökare som vanligt. En nyhet är att man nu kan lyssna på söndagstalarna på Krafttagets
hemsida – där finns de tre senaste talen inspelade.

•

Klas meddelar också att arbetet med motionsleder är löst. Janne Lindgren och Håkan
Gustafsson tar över det jobb som Gunnar har haft tidigare.

•

Anders Montelius meddelar att det är årsmöte i BMOL onsdagen den 20 februari kl 19, i
Mjölby.

•

Janne Lindgren meddelar att han träffat Gunnar Palmqvist som sakta men säkert gör framsteg
i sin rehabilitering.

•

Janne meddelar också att Boxholms Skogar har skrivit och tackat för hjälpen med älgdrev. I
brevet framgår också att det kan finnas möjligheter för orienteringsklubben att delta i olika
inventeringar. Frågan lämnas till styrelsen för vidare hantering.

•

Lena Molin skickar en uppmaning till alla som spelar på Lotto, tips, trav etc. När man spelar
kan man ange sin favoritklubb (läs Boxholms OK) varvid BOK blir med och får ta del av 50
miljoner kronor.

§ 17 Övriga frågor.
Anders Montelius rapporterar att det funnits problem för en del klubbmedlemmar att logga in på
Eventor. Om någon får problem ombedes denne att kontakta Anders.

§ 18 Avslut
Ordförande Kenth Edin tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Boxholm den 1 februari 2013

Mats Lönngren

Kenth Edin

sekreterare

ordförande

Justeras:
Lena Molin

Staffan Runtegen
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