Kvartalsmöte 21 april 2016
kl 19.00, Vivåsen
18 medlemmar närvarar

Protokoll
1. Ordförande Kenth Edin öppnar mötet.
2. Kallelseförfarandet godkänns
3. Dagordningen godkänns.
4. Till mötesordförande väljs sittande, Kent Edin
5. Till mötessekreterare väljs sittande, Mats Lönngren
6. Till justeringsmän väljs Erik Axelsson och Gunnar Palmqvist.

7. Rapporter från kommittéer och styrelsen
Styrelsen.
Mats Lönngren berättar från vårens styrelsearbete som till (alltför?) stor del bestått av planering
inför årets orienteringsarrangemang.
Mats och Kenth bekänner sina synder BOK har av hittills outredd anledning helt enkelt har
missat ÖOF:s årsmöte. De lovar bot och bättring.
Conny Bruhn rapporterar om ekonomin där klubben har likvida medel på 780 000 kr. Sedan
nyåret har kassan ökat med 3 700 kr. Största utgiften har varit för inköp av OCAD-licenser.
Conny kan också rapportera att klubben numera har ett Swishnummer: 1232232825.
Kartkommittén.
Anders Montelius visar upp en ny GPS-pryl som kan kopplas till en bärbar dator och amvändas
för kontroll av kartritning i fält. GPS:en ska finnas för lån och förvaras annars i källararkivet.
OCAD-licenser är inköpta och fördelade på ett antal klubbmedlemmar som framdeles kommer
att utbilda varandra.
Vivåsenkartan är under revidering och det stora arbetet har varit att räta upp den bitvis ganska
skeva kartan.
Informationskommittén.
Karl-Johan Norén berättar att en ny klubbtidning kommer att komma ut i början av maj.
BMOL-kommittén.
Erik Axelsson berättar att man följer programmet för träning och tävling. Lag anmält till 10-mila
tillsammans med SOL Tranås. Bra träningsdag genomförd vid Örsbäcken i Tranås.
Vivåsen.
Håkan Gustafsson berättar att man planerar att göra en uteträningsplats och välkomnar idéer till
enkla redskap.
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Håkan säger att daglig tillsyn behöver förbättras – i vissa fall har det inte varit rent och fräscht
när lokalen ska hyras ut under helgerna. Särskilt viktigt att fika ansvariga på torsdagar ser till att
lokal och kök är tipp-topp.
8. Arrangemang under året, dagsläge
Staffans minne 17 maj. Conny berättar att läget är under kontroll och att tävlingsledningen har
underhandskontakter med ansvariga funktionärer. Kenth meddelar att banläggningen är klar
och omfattar 42 kontroller.
Blodomloppet 26 maj. Kenth rapporterar att Eva-Lott Strömberg har kontakt med Akele och att
funktionärer finns. Vi flaggar för möjligheten att fler funktionärer hänger på och hjälper till.
Belastningen på kaffesidan har ökat senare år och det behövs nya funktionärer för att behålla
kontinuiteten.
Veteran-OL 9 juni. Håkan säger att ”gubbgänget” har stenkoll! Tävlingsplats blir Södra
Kvisslehult.
U-serie, kretsmästerskap 21 juni. U-kommittén har ansvaret för banläggning och får stöd av
andra i klubben. Anders Montelius ska kolla vem som äger möjlig målplats mellan Bruksgatan
och Flemmingevägen och kontaktar Anders Molin i ärendet.
Höglands-OL 5 juli. Mats berättar att Mia Lindberg lägger banor, Patrik/Lena Molin ansvarar för
datorfrågan, Kent Edin och Sören Bremer för parkering. Tävlingsplats Södra Kvisslehult.
Naturpass. Lena Molin berättar att Håkan Tengvall lagt ut 40 kontroller i Vivåsenområdet. Lena
tar ansvar för att mappar blir klara till den 1 maj. Naturpasset ska pågå till den 30 september
och kartor finns att köpa hos Lena, på Apoteket och hos barberarn Hylén för 50 kronor.
Håkan Gustafsson väcker frågan om vi ska delta på World Orienteering Day den 11 maj – ett
breddarrangemang över hela världen med mål att komma med i Guinness rekordbok. Vi har
denna kväll BMOL-träning och ungdomsträning vid Åsabackarna så dagen är lämplig. Mats tar
ansvar för att registrera klubben.
9. Nybörjarkurs för vuxna
Mats rapporterar från arbetet med att arrangera en snabbkurs för vuxna den 5-7 augusti.
Arbetsgruppen består av Mats, Lena Molin och Johan Knutsson. Marknadsföring startar
kommande vecka via olika kanaler. Konceptet innebär en intensivkurs från fredag kväll till
söndag eftermiddag med en blandning av teori och praktik. Kursavgiften är 700 kronor, plats
Vivåsen. Kursen avslutas med en träningsorientering där alla klubbmedlemmar är välkomna att
delta. Karl-Johan Norén erbjuder sig att göra ett förhandsreportage i Corren.
10. Övriga rapporter
Anders Montelius meddelar att vi har möjlighet att vara med och serva ett arrangemang inom
ramen för Vätternrundans organisation, på Omberg den 11 maj. Anders går vidare och kollar om
det finns intresserade klubbmedlemmar som vill ställa upp som funktionärer.
Karl-Johan Norén har en glädjande rapport från årets frågesport som för första gången inte
innehållit en enda felrättning! Han tackar funktionärerna för gott arbete.
Johan Knutsson har en annan glädjande rapport från senaste numret av Skogssport som gör
gällande att Boxholm är den fjärde bästa svenska kommunen när det gäller andel ungdomar av
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kommunens befolkning som är medlem i en orienteringsklubb. Per-Åke Tengvall menar att detta
kan vara lite missvisande eftersom det är en ganska låg andel av våra ungdomar som deltar på
tävlingar.
11. Övriga frågor
Lena Molin tar upp städningen i Centrum och frågar hur mycket ansvar vi har för städningen i
anslutning till pizzerian. Håkan Gustafsson menar att vi städar fram till den ”avspärrning” som
finns. Några önskemål om fler behållare för fimpning framförs till Håkan som tar dessa vidare till
Egirs.
Lena frågar hur stor del av Vivåsens styrketräningslokal som vi BOK-medlemmar får använda
oss av. Håkan säger med bestämdhet att han tar ansvar för att vi får använda alla redskap.
12. Nästa kvartalsmöte
Den 18 augusti kl 19.00 på Vivåsen
13. Mötet avslutas
Kent Edin tackar för deltagandet

Boxholm den 24 april 2016
Kenth Edin
ordförande

Mats Lönngren
sekreterare

Justeras:
Erik Axelsson

Gunnar Palmqvist
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