Kvartalsmöte med Boxholms Orienteringsklubb
25 april 2013.
Kl 19.00 Vivåsen
Närvarande: 14 medlemmar.

Protokoll
1. Ordföranden Kenth Edin öppnar mötet.
2. Dagordningen godkänns.
3. Kenth Edin väljs till mötesordförande.
4. Karl-Johan Norén väljs till mötessekreterare.
5. Maria Pettersson och Christer Karlsson väljs till justeringsmän
tillika rösträknare.
6. Rapporter från kommittéer och styrelser.
Skriftliga rapporter från kommittéer och styrelser (undantaget ekonomin, se Övriga
rapporter) har legat på nätet ett par dagar, samt finns utdelade till mötesdeltagarna.
Biläggs protokollet.
På mötet kompletterar Erik Axelsson rapporten från BMOL-kommittén med några
ord om Natt-KM och Tiomila.
Natt-KM blev inställt på grund av snöfyllda marker och med Tiomila är det kris med
det enda lag som anmälts, ett herrlag, eftersom det kommit flera återbud. Det fattas
tre löpare. Kombinationslag med SOL Tranås och/eller OK 64 Torpa är en utväg,
men det är inget som är klart mer än att Henke Tengvall pratat med Andreas Ekblad.

7. Övriga rapporter.
Ekonomirapport. Conny Bruhn redovisar resultat- och balansrapport för tiden
1/1—17/4. Likviditeten har förbättrats ytterligare och uppgår avrundat till 965 000 kr.
Resultatmässigt ligger vi på plus 36 315 kr. Största intäkterna är Wennerqvistska
fonden 18 000 kr, städning 12 000 kr, bidrag 9 500 kr. Största kostnaden är
kvartalshyra klubblokalen, 6 890 kr.
Vidare berättar Conny att vårt genomförda Natt-DM inbringar anmälningsavgifter på
17 000 kr, vilket han ser som bra pengar för ett så litet arrangemang.
Veteran-OL. Jan Lindgren rapporterar att Veteran-OL 16 maj flyttas från den
tilltänkta platsen i Arrebo till Vivåsen på grund av omfattande skogsgallringar på den
förra platsen.

8. Diskussion om träningen i klubben.
Har förhandsannonserats som mötets huvudpunkt och det blir också en ordentlig
diskussion där de flesta mötesdeltagare yttrar sig.
Ingen från ungdomskommittén deltar på mötet, vilket gör att ungdomsträningarna och
dagen för dem knappast diskuteras alls.
Några röster från diskussionen:
”Det verkar som klubbmedlemmarna vill springa en orienteringsbana när de tränar.
Intresset verkar bra för tisdagsträningarna” (Jan Lindgren).
”Ungdomskommittén skulle behöva pusha på lite grand för att få ut ungdomarna på
långsvängen. De behöver ju inte springa 2 timmar, men skaffa sig nyttig
grundträning. Det är mellan säsongerna man ska träna hårt” (Håkan Gustafsson).
”Träningstillfällena är mer än träning. Ett tillfälle att träffa folk i klubben och prata
skit” (Erik Axelsson).
Diskussionen mynnade ut i en konkret sak.
Den av Erik Axelsson ledarledda löp- och styrketräningen i intervallform på
torsdagar för alla åldrar och nivåer ska återkomma, Erik sa sig vara beredd att göra ett
nytt försök.
Fastän träningen var uppskattad rann den tyvärr ut i sanden när Erik för ett par år
sedan blev skadad och inte själv kunde leda träningen, även om han fortsatte att göra
träningsprogram.
Nu är Erik så pass återställd att han kan leda träning igen.
Beslutas att vänta med nystarten av intervallträningen till hösten för att få ut
informationen på ett bra sätt, ett ytterligare och minst lika viktigt skäl för att vänta är
att det blir det hattigt med torsdagarna i maj och juni med såväl helgdagar, tävlingar
som OL-träningar i almanackan.
Beslutas också att en gång uppmana alla som har träningsorienteringar att skicka
resultaten till båda klubbarnas webbansvariga så att de blir publicerade på nätet.
Uppmaning också till informationskommittén att följa upp detta.

9. Övriga frågor.
Kontrollstavar. Jan Lindgren framhöll hur smidiga de kontrollstavar är som
användes på Natt-DM och som vi hade lånat från Mjölby. Mycket mer lätthanterliga
än de vassa och otympliga aluminiumstavar som vi själva äger.
Beslutas att ge Christer Karlsson i uppdrag att titta på prisbilden för den typ av
kontrollstavar som Jan pratade sig varm för. Styrelsen får sedan ta beslut om
eventuellt inköp.

Åsbo skola. Ingrid Norén säger att hon är intresserad av att till hösten låta
tredjeklassarna på Åsbo skola prova på en riktig orienteringsbana med elektronisk
stämpling. Hon ser som en möjlig tanke att prova någon bana på avslutningen av
Ungdomsserien i september som ska gå i Boxholm.
Inget beslut fattas.
Klubben 80 år 2014. Staffan Runtegen påminner om att Boxholms OK fyller 80 år
2014. Ska det firas eller inte? Något att tänka på.
Beslutas att styrelsen får hantera frågan.

10. Nästa kvartalsmöte.
Kenth upplyser om att nästa kvartalsmöte hålls torsdagen den 22 augusti.

11. Mötet avslutas.
Kenth avslutar mötet och tackar för intresset.
Tidsåtgången blev ganska exakt en timme för denna delvis nya form av kvartalsmöte.
Boxholm den 9 juni 2013.
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