Kvartalsmöte med Boxholms Orienteringsklubb
25 augusti 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. Sören Bremer och Peter Laudon väljs till justeringsmän tillika
rösträknare.
6. Rapporter från kommittéer och styrelser.
Skriftliga rapporter från Informationskommittén, Trivselkommittén och
Ungdomskommittén, samt från styrelsen (undantaget ekonomin, se Övriga
rapporter) har legat på nätet ett par dagar. De finns också tillgängliga i utskrifter för
mötesdeltagarna. Biläggs protokollet.
Möteskommentarer i anslutning till dessa rapporter:
Ungdomskommittén och medlemskap. Anders Montelius undrar om det är någon som
bevakar så att nytillkommande ungdomar betalar sin medlemsavgift? Kassören
Conny Bruhn svarar att det har allt kommit in en del avgifter från nya i klubben och
Henrik Tengvall fyller på med att ungdomsledarna informerar om vad som gäller i
början på året.
Styrelsens rapport om att ny ledare söks för vinterns innegympa. Sören Bremer
meddelar att han jättegärna tar tillbaka sin ”uppsägning” om det bara kommer lite
vuxna så att det kan bli tuffare träning (han tycker sig ha fått vara för mycket av
lekledare), samt att det blir tydligt att träningen vänder sig till medlemmar. Han
uppger också att det finns möjlighet att få en senare starttid, kl 19 istället för 17.30.
Mötet ser enbart positivt på Sörens besked och erbjudande och det ligger i linje med
vad styrelsen har ansett om vilket upplägg träningen bör ha. Mötet tycker också att
alternativet kl19—20 ska bokas, vilket i sig underlättar övergången till en annan
åldersblandning och inriktning på träningen.
Beslut i enlighet med detta och Sören bokar ny tid med start i början på november.

7. Övriga rapporter.
Ekonomirapport. Conny Bruhn redovisar resultat- och balansrapport för tiden
1/1—22/8. Klubben fortsätter att förbättra sin likviditet som uppgår till 977 000 kr.
Resultatmässigt står vi på ett plus på 72 281 kr sedan årsskiftet.
Vätterntriathlon. Anders Montelius rapporterar att sju klubbmedlemmar hjälpte till
att langa vätska till cyklisterna i sommar och att vi erhållit 3 000 kr i ersättning för
det.
Arbetslistor. Karl-Johan säger att nya sådana är på gång genom hans försorg. Han
delar ut preliminära listor till mötesdeltagarna. Några ”ungdomsföräldrar” är med på
listan för första gången och har accepterat det.

8. Diskussionspunkt 1, klubbens 80-årsjubileum 2014.
Hur uppmärksammar och firar vi att klubben fyller 80 år 2014?
Håkan Gustafsson berättar om en idé som Bodil Molin kläckt i styrelsen och som
SOK Aneby tidigare prövat även om det den gången inte handlade om 80 år.
Idén är att 80-årsjubilera genom att ha minst 80 klubbmedlemmar som deltagare på
en tävling, eller i alla fall gå in för att nå upp till detta antal.
Styrelsen har spånat om att denna tävling bör väljas så nära klubbens startdatum som
möjligt, 15 april. Söndagen den 13 april arrangerar OK Motala Urban Hjärnekampen, så det vore en passande tävling.
Mötet visar sig vara positiv till idén och det föreslås att kombinera satsningen med ett
ungdomsläger på Kvarn, samt att bjuda klubbens tävlingsdeltagare på mat efter
tävlingen.
Beslutas att styrelsen, ungdomskommittén och BOK-delen av BMOL-kommittén får
i uppdrag att gemensamt resonera vidare om idén.

9. Diskussionspunkt 2, tävlandet i klubben.
Hur kan vi som klubb bidra till att vi bli fler som tävlar? Vilka behov och önskemål
finns för att göra tävlandet så attraktivt som möjligt?
Sören Bremer inleder diskussionen med att säga att föräldrarna måste börja orientera.
Han tror att vi måste börja lära ut vuxenorientering så som Lennart Gustafsson gjorde
ett tag i samband med ungdomsträningar.
Anders Montelius tycker att det är för lite tävlingar i närområdet, han vill gärna se
kvällstävlingar.

Conny Bruhn undrar om inte ”tävlingspärmen” med inbjudningar borde komma fram
igen. Henrik Tengvall säger att den alltid är med på ungdomsträningarna.
Det Henrik ser som positivt är att några fler ungdomar i år börjat ta sig ut på andra
tävlingar än ungdomsserien.
Han tycker också vi ska komma ihåg att det varit ovanligt mycket skador och
sjukdomar bland klubbens äldre orienterare och att det påverkat antalet tävlande.
Håkan Gustafsson säger att kvällstävlingarna har kort säsong.
Mötesordföranden avrundar med att vi nog inte kommer så mycket längre denna
kväll. Han uppmanar den som kommer på någon idé att höra av sig till styrelsen.

10. Övriga frågor.
Sprintkarta. Som framgått av styrelsens rapport har styrelsen skickat över till
kartkommittén att kolla upp möjligheterna att producera en ny sprintkarta enligt norm
över norra delen av Boxholm.
Blir lite diskussion om detta. Anders Montelius ser det som troligt att kommittén
begär in pris från externa kartritare.
Ungdomsledarutbildning. Sören Bremer säger att Jacob är lite sugen på att gå en
ungdomsledarutbildning. Håkan Gustafsson kommenterar med att han tror att SOFT
ska anordna en sådan i Mjölby. Ordföranden säger att vi ska kolla upp det och
informera på lämpligt sätt.

11. Nästa kvartalsmöte.
Inga kommentarer till det fastställda datumet 22 november.

12. Mötet avslutas.
Kenth avslutar mötet och tackar för intresset.
Boxholm den 4 september 2013
Karl-Johan Norén
sekreterare
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ordförande
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