Kvartalsmöte 24 augusti 2017
kl 19.00, Vivåsen
15 medlemmar närvarar

Protokoll
1. Mötet öppnas
Vice ordförande Urban Andersson hälsar välkomna.
2. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän väljs Maria Pettersson och Anders Molin.
3. Godkännande av kallelse
Kallelseförfarandet godkänns.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.
5. Rapporter
Styrelsen
· Mats Lönngren berättar från vårens och sommarens styrelsearbete som bl.a. bestått av
planering inför Staffans minne 2018. Johan Knutsson berättar om långt framskridna
planer på att arrangera i Vadstena. Kontakter med bl.a. kommunen har tagits. Dessutom
har styrelsen diskuterat frågan hur vi kan nyrekrytera, vilket tas upp som en särskild
punkt under dagens möte.
· Conny har skickat rapport om att vi i kassan har 845 000 i likvida medel. Kassan har gått
plus 75 000 sedan årsskiftet vilket till stor del kan förklaras med arrangemang;
Åsbotävlingen gav 38 000 och Staffans minne 22 000 i netto.
Vivåsen
· Håkan Gustafsson berättar att utegymmet snart är färdigt och då skall invigas på något
sätt. Idéer mottages!
· Håkan berättar vidare att det finns en risk att Björke vill säga upp sitt delägarskap i
Vivåsen pga dålig ekonomi.
· David Lilja kommer att sluta som ansvarig för uthyrningen.
· Föreningen Vivåsen har beslutat att vid arrangemang där fler än 25 personer utnyttjar
duscharna ska det tas ut en avgift från arrangerande förening på 5 kr per deltagare för
att täcka varmvattenförbrukning.
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Övriga rapporter
· Karl-Johan Norén meddelar att det är ett sommarnummer av BOK-Info på gång.
· Anders Molin meddelar att sista tävlingen i U-serien genomfördes i Strålsnäs med cirka
80 startande. Ingrid Norén framför ett tack å Fritids vägnar för att de fick använda
Inskolningsbanan dagen efter.
6. Samtal om rekrytering av nya ungdomar till klubben
Ungdomsrekryteringen har gått knackigt i flera år och frågan är viktig för klubbens långsiktiga
välmående. En lång diskussion med många konstruktiva idéer följer.
Lena Molin: Om inte ungdomar kommer till oss, då måste vi komma till dom. Till exempel att
komma till skolan, kanske att väcka liv i Stenbockskavlen, kanske att hjälpa till på ett
skolmästerskap i orientering.
Henrik Tengvall: Riktad verksamhet mot lågstadiet är det mest framkomliga.
Ingrid Norén: Något som lockar och drar är att få använda elektronisk stämpling.
Håkan Gustafsson: Hakarpspojkarna är mycket framgångsrika. De har verksamhet redan från 4
år, mer lek i början. Ungdomarna är indelade i tre grupper.
Ingrid: En möjlighet är att kontakta Fritids och att de får ha orientering som en aktivitet.
Karl-Johan Norén: Att satsa på friluftsdagar – att erbjuda ett helt koncept.
Lena: Kanske finns det möjlighet att kommunen kan erbjuda ungdomar att vara ledare för
orienteringskurser, som sommarjobb.
Mats Lönngren: Borde gå att kombinera orienteringen med skolmästerskap i friidrott. Att de
som inte är med i friidrott får gå/springa en orienteringsbana istället för att som idag bara gå en
lång promenad.
Henrik: Att ha friluftsverksamhet, typ Wild Kids. Skoj i skogen, att det får vara lite mer än bara
orientering. Kanske friluftsliv, typ scouter.
Ingrid: Ta kontakt med Ida Bengtsson på skolbiblioteket. Hon har sommaraktiviteter. Och
rastaktiviteter.
Karl-Johan: Att presentera ett koncept för Ida. Kan finnas möjlighet att få statliga bidrag.
Urban Andersson: Viktigt att vuxna får vara med, att de får möjlighet att följa sina barn. På sikt
är vi beroende av de vuxnas medverkan och intresse.
Lena: Att sätta upp någon form av fasta kontroller längs motionsspåren i Österskogen med enkla
orienteringsuppgifter. Som kan bytas ut med jämna mellanrum.
Anders Molin: Någon form av fotoorientering där man kan para ihop bilder med kartan.
Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med frågan tillsammans med ungdomskommittén.
7. Övriga frågor
Mjölby OK 50 år. Styrelsen får i uppgift att ta sig an detta med deltagande på jubileumsfesten och
överräckande av någon form av gåva.
25-manna. Konstateras att det i nuläget är 18 förhandsanmälda vilket är gynnsamt för
möjligheterna att anmäla ett lag. Lena Molin tar skyndsamt kontakt med BMOL-kommittén i
ärendet eftersom anmälningstiden snart går ut.
Triathlon i Malexander. Lena Molin har varit i kontakt med Lasse Blomqvist som har avsagt sig
fortsatt ansvar för Triathlon i Malexander. Lena berättar om förutsättningarna för ett eventuellt
övertagande om arrangörsansvar för BOK. Mötet menar att det är ett bra arrangemang som
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förhoppningsvis får fortleva, men att det ligger för långt från BOK:s kärnverksamhet. Flera
menar att vi inte ska splittra oss på för många arrangemang utöver orientering, att vi behöver
fokusera. Beslut: Vi tackar för förtroendet men säger nej tack till erbjudandet. Lena Molin
meddelar Lasse Blomqvist vårt beslut.
Staket. Håkan Gustafsson meddelar att Aneby vill låna vårt staket till Smålandskavlen och
undrar om vi ska ta betalt för detta. Beslutas att i fortsättningen ta ut en hyra för staketen på
1000 kronor.
Årets ungdomsorienterare. Karl-Johan Norén saknar förra årets ungdomsorienterare
(utmärkelsen) på anslagstavlan. Anders Molin ska se till att ett original blir iordningställt,
inplastat och uppsatt.
Skallgång. Per-Åke tar upp frågan om skallgångskedja. Han menar att det måste finnas möjligt till
snabbt och proffsigt agerande, med bra kartunderlag, vilket han menar att Missing People inte
visade vid senaste skallgången i Boxholm. Orienteringsklubben skulle göra detta bättre anser
Per-Åke som menar att det borde finnas en snabb kontakt i BOK vid aktuella fall. Efter en kortare
diskussion erbjuder sig Karl-Johan Norén att ta en kontakt med polisen i ärendet.
8. Nästa kvartalsmöte
Den 23 november kl 19.00 på Vivåsen.
Mats meddelar samtidigt att det blir Skink- och glöggafton på sedvanligt vis den 7 december.
9. Mötet avslutas
Urban Andersson tackar för deltagandet.

Boxholm den 28 augusti 2017
Urban Andersson
ordförande

Mats Lönngren
sekreterare

Justeras:
Maria Pettersson

Anders Molin
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