Kvartalsmöte 18 augusti 2016
kl 19.00, Vivåsen
14 medlemmar närvarar

Protokoll
1. Ordförande Kenth Edin öppnar mötet.
2. Kallelseförfarandet godkänns
3. Dagordningen godkänns.
4. Till mötesordförande väljs sittande, Kenth Edin.
5. Till mötessekreterare väljs sittande, Mats Lönngren.
6. Till justeringsmän väljs Maria Pettersson och Anders Montelius.

7. Rapporter från kommittéer och styrelsen
Styrelsen
· Mats Lönngren berättar från vårens styrelsearbete som bl.a. bestått av planering inför
årets orienteringsarrangemang och tävlingen 2017 i Åsbo. Andra diskussionspunkter
har rört långsiktig kart- och arrangemangsplanering, vuxenkurs och
ungdomsverksamheten.
· Conny rapporterar att kassan har gått 36 000 plus sedan årsskiftet och efter kommande
anmälningsavgifter kommer vi att ligga på cirka 12 000. Det finns inget som sticker ut
markant i ekonomin.
BMOL-kommittén
· Erik Axelsson berättar att man nu har lagt ut ett höstprogram för tävlingar. Conny
eftersöker möjligheten att intresseanmäla sig för stafetter på hemsidan – detta ska Erik
Axelsson fråga Göran Valfridsson om att fixa till.
· Mål för hösten är att ha ett lag till 25-manna.
Informationskommittén
Karl-Johan Norén berättar att ett sommarnummer av klubbtidningen är på gång.
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Vivåsen
· Håkan Gustafsson berättar att planerna för ett utegym vid Vivåsen framskrider. Det
kommer att bli på 12x20 meter med hinderbana och stationer för styrketräning.
Arbetsmöte för detta den 7 september kl 17.30.
· Uthyrningen av Vivåsen rullar på hyfsat.
7. Kart- och arrangemangsplan för 2016-2021
Mats och Kenth presenterar en reviderad plan för kartproduktion och arrangemang som
sträcker sig fram till 2021. Planen kompletteras av autogenererade kartor som Johan Knutsson
har tagit fram.
Styrelsen har lagt ett förslag på att inte genomföra Staffans Minne under 2017, eftersom man
bedömer att det blir för mycket arbete för klubben. Vi har medeldistans i Åsbo den 9 april.
Diskussion vidtar med bl.a. följande synpunkter:
 Håkan Gustafsson tycker det vore tråkigt att inte fortsätta med Staffans Minne som han
menar varit ett framgångsrikt arrangemang som växt och som är ganska lättarrangerat.
 Janne Lindgren tycker samma sak, men förstår dilemmat med att vi ska arrangera två
tävlingar under våren, tillsammans med t.ex. Frågesport och Blodomlopp.
 Karl-Johan Norén tycker det är viktigt att vi inte behöver ha en diskussion varje år om vi
ska arrangera Staffans Minne eller inte, utan att det behövs ett principbeslut och en plan
som sträcker sig över fler år.
 Vi diskuterar också Staffans Minne i relation till andra möjliga arrangemang, på andra
områden som föreslås enligt KA-planen. Anders Montelius menar att det behövs ett
beslut från styrelsen om hur mycket vi som klubb är beredda att satsa ekonomiskt på att
ta fram nya kartor – t.ex. en ev. utvidgning av sprintkartan söderut och en nyproduktion
av tävlingsmässiga kartor på andra nya områden.
Mötet beslutar att gå vidare enligt följande: Vi satsar på att fr.o.m. 2018 ha en karta över område
3 enligt KA-planen (Gärdslätt och västerut). Kostnadsförslag för detta tas fram av
Kartkommittén. Sannolikt kommer behövas inköp av externa tjänster för att färdigställa denna
karta. Vi diskuterar också område 2 (längre västerut i Ödeshögs kommun) men då vi menar att
eftersom det är svårare att hitta bra områden för TC och parkering på detta område så får detta
tills vidare vara ett träningsområde med autogenererade kartor. Samma sak får tills vidare gälla
för Åsabackarna. Området Gruvorna finns med som möjlighet, men vi väntar med
”proffsproduktion” av detta område.
Efter det att Håkan Gustafsson anmält sitt intresse att vara banläggare för Staffans minne under
2017 så beslutar mötet att satsa på tävlingen även nästa år. Datum någon gång i senare delen av
maj eller början av juni. Mötets mening är att vi istället säger nej till att arbeta med
Blodomloppet, för att ändå få en rimlig arbetsbelastning för klubbens medlemmar.
I samband med denna punkt meddelar Johan Knutsson att LOK kommer arrangera sitt MedelKM vid Kolsjön (område 2 enligt KA-planen) onsdagen den 24 augusti. Vi är välkomna att delta.
8. Arrangemang 2017
Styrelsen håller på att vaska fram en tävlingsledare för medeldistansen som ska genomföras
söndagen den 9 april med arena vid Åsbo skola. Erik Axelsson är banläggare och visar upp det
ungefärliga tävlingsområdet. Erik vill gärna ha ett stöd med banläggningsarbetet, vilket Janne
Lindgren tackar ja till.
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10. Övriga rapporter
·
·

·

Håkan Gustafsson meddelar att tvekampen för skogskarlar och skogsflickor mellan
Östergötland och Närke kommer att gå av stapeln den 28 augusti i Finspång.
Lennart Gustafsson meddelar att det blir två viltdrev under hösten. Första drevet blir
efter orre och tjäder den 10 september. Andra drevet efter älg den 5 november. Anmälan
till Lennart snarast.
Anders Montelius meddelar att OL-gymnasiet i Eksjö ska ha träning på Åsbokartan
(Sjögarp). Vi tar ut en lämplig kartkostnad för detta.

11. Övriga frågor
·

·

·

Karl-Johan Norén meddelar att han tar på sig arbetet med att ta ut lag till
Novembersprinten men behöver hjälp med coachningen under tävlingsdagen. Kenth
Edin erbjuder sig att coacha BOK:s deltagande lag.
Janne Lindgren meddelar att Håkan Glans avgår ur styrelsen för Wennerqvists fond. Vi
behöver vaska fram ett namn i klubben. Föreslås att tillfråga Roger Karlsson eller PG
Sundgren.
Lennart Gustafsson undrar hur det gick med den planerade vuxenkursen för nybörjare.
Mats Lönngren meddelar att kursen (bl.a. p.g.a. få anmälda) ställdes in/sköts på
framtiden. Styrelsen har beslutat att avvakta vidare satsning tills vi har diskuterat hur vi
ska göra med nybörjarsatsning för ungdomar. Styrelsen menar att behovet av nya unga
orienterare är stort och att det kan finnas möjligheter till samordning. På nästa
styrelsemöte kommer denna fråga att diskuteras och till detta tillfälle bjuds
ungdomskommittén in.

12. Nästa kvartalsmöte
Den 24 november kl 19.00 på Vivåsen
13. Mötet avslutas
Kent Edin tackar för deltagandet.

Boxholm den 19 augusti 2016
Kenth Edin
ordförande

Mats Lönngren
sekreterare

Justeras:
Maria Pettersson

Anders Montelius
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