Protokoll fört vid kvartalsmöte i Vivåsen 26 april 2018
Närvarande: 19 medlemmar.
1. Mötet öppnades av ordföranden Kenth Edin.
2. Kallelseförfarandet godkändes.
3. Dagordningen godkändes.
4. Kenth Edin valdes till mötesordförande
5. Bodil Molin valdes till mötessekreterare.
6. Henrik Tengvall och Christer Karlsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
7. Rapporter. Nybörjarkurs för både barn och vuxna har dragit i gång med minst sagt svagt intresse.
BMOL-kommittén har startat sina träningar. De första gångerna var det snöigt och kallt, men de
senaste veckorna har det varit fina träningar med ett 25-tal deltagare på varje. Blir inget 10-milalag, p
g av en del skador. Blev lite diskussion om hur noga intresset för deltagande undersökts innan laget
anmäldes.
Kassören Conny Bruhn gav en ekonomirapport. Det finns 812 000 kronor i kassan. Sedan årsskiftet
har vi gått plus 17 000 kronor. Den stora intäkten, 24 000 kronor, kommer från centrumstädningen,
både i fjol och i år.
Ser bra ut med intresset inför Tjoget, rapporterar ansvariga Karl-Johan Norén. Håkan Gustafsson och
Karl-Johan Norén hjälper, mot viss ersättning från IK Akele, till med Blodomloppet. De hämtar
utrustningen i Motala och hjälper till att få i gång kaffeserveringen. Håkan Gustafsson rapporterar
också att det ska målas i hall och kök i Vivåsen. Troligen blir det vecka 26 och på dagtid. Klubben,
med Erik Axelsson som banläggare, arrangerar lång-KM åt Linköpings OK i Vivåsen den 19 maj.
Efter beslut på senaste styrelsemöte har klubben öppnat ett Instagramkonto. Sören har bokat
innegympan till hösten. Karl-Johan Norén vill ha in ev material till kommande BOK-info som kommer
vecka 18. Även Naturpasset är på gång, rapporterar Per-Åke Tengvall. Håkan Gustafsson påminner
om klubbmatchen mellan Smålands och Östergötlands skogsflickor och skogspojkar 9 juni.
8. Kommande arrangemang. Staffans minne 15 maj. Rullar på som det ska. Banor i princip klara. De
tunga funktionärsposterna är tillsatta och ansvariga har sina medarbetare. Löparna ska innan start
skriva upp starttiden på en tavla. Mötet beslutade att äldre och yngre löpare ska ha skala 1: 3 000.
Resterande har skala 1: 4000. Priserna kommer att bestå av Boxholmsostar.
9. Övriga frågor. Karl-Johan Norén ska göra ny arbetslista inför hösten, vilket blir allt svårare. Behövs
lite tillskott med namn. Förslaget är att, för att få ihop lite fler namn, senarelägga höststarten för
fikat några veckor. Mötet beslutade att avveckla nybörjarkursen för den här gången.

10. Nästa kvartalsmöte. Blir den 6 september.
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