Kvartalsmöte 27 augusti 2020
kl 19.00, Vivåsens veranda
16 medlemmar samlades i Coronatider på Vivåsens veranda.
1. Mötet öppnas av ordförande Kenth Edin
2. Till justeringsmän väljs Christer Karlsson och Eva Bremer
3. Till mötets ordförande väljs sittande, Kenth Edin.
4. Till mötets sekreterare väljs sittande, Mats Lönngren.
5. Kallelseförfarandet godkänns.
6. Dagordningen fastställs med några tillägg under övriga frågor, se
vidare punkt 9.
7. Rapporter
• Mats rapporterar från sommarens styrelsearbete. En stor del av arbetet har handlat
om att arrangera Noréns cykelrundor som genomfördes den 12 augusti. Andra saker
som har diskuterats är eventuell fortsättning av Boxholms frågesport och vad som
ska hända med söndagsturerna efter det att Klas Johansson har beslutat att inte
fortsätta kommande säsong.
• Conny rapporterar att vi har stabil ekonomi. Likvida medel på 843 000 kronor med ett
plus sedan årsskiftet på 41 000 kr. Överskottet förklaras främst av att tävlingarna
under våren i stort sett helt legat nere p.g.a. Coronan.
• Uppföljning Noréns rundor. Mats och Conny rapporterar att kvällen blev en succé.
Cirka 115 deltagare och totalt över 15 000 kronor insamlade till Cancerfonden. Vi
pratar om möjligheten att göra detta till ett årligt evenemang, ett förslag som gillas
av mötet. En kväll i mitten av augusti bedöms som lämplig. Vi diskuterar också
möjligheten att utveckla rundorna genom att lägga in information om olika typer av
sevärdheter längs rundorna. Denna fråga lämnas vidare till styrelsen.
• Per-Åke Tengvall meddelar att årets Naturpass kommer att slå rekord. Österskogens
Naturpass har sålt cirka 260 pass. Dessutom har cirka 50 pass sålts i Malexander.
• Erik Axelsson rapporterar att årets träningsorienteringar går som tåget, med
deltagande under veckorna på 40- 70 personer!
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Maria Petterssson rapporterar att BMOL-kommittén haft möte och diskuterat
upplägg av söndagsträningar nu när söndagsturerna inte blir av. Förslaget är att
ordna ett antal träningar med två orienteringsslingor, med start i november.
Förslaget gillas av mötet. Vi beslutar att varva dessa tillfällen med slingor, med att
söndagarna däremellan ha löpträning för hugade löpare. Antingen sätter de själva ut
vätska innan träningen, eller så anlitas frivilliga klubbmedlemmar som inte springer
När det gäller söndagsturerna diskuterar vi en möjlig fortsättning. Mötet menar att
det sannolikt kommer att bli svårt att hitta en eller flera personer som kan vara
intresserade av detta. Johan Knutsson föreslår att vi sätter in en ”platsannons”, dels
på hemsidan, dels i Boxholmsbladet, där vi söker efter en eller flera personer som
kan ta över stafettpinnen efter Klas Johansson.
Henrik Tengvall rapporterar att ungdomsverksamheten glädjande är på rätt spår.
Under söndagens upptaktsträff deltog 10-11 ungdomar och under tisdagen tillkom
ytterligare en ungdom på träningen. Föräldrarna är intresserade och engagerade,
men likväl kan en förstärkning till ungdomskommittén vara välkommen. Henrik har
också fått styrelsens mandat att köpa in nya SI-pinnar och kompasser.
Kart- och arrangemangskommittén har inte haft något möte. Johan Knutsson
meddelar att man satt igång processen med kartan över Gärdslätt-Åsabackarna.
Detta för att ”inmuta” området som vårt. Projektet måste godkännas av
Länsstyrelsen.
Janne Lindgren rapporterar att man planerat veteranorientering med arena
Svartåvallen. Men det mesta talar för att årets arrangemang inte blir av p.g.a.
Coronan.
Sören Bremer rapporterar att gympahallen är bokad under vintern på tisdagar kl.
18.30. Vi diskuterar kort frågan om lämpligheten i att köra innegympa under rådande
pandemi och kommer fram till att det inte borde innebär några trängselproblem med
tanke på hur många vi brukar vara på innegympan.

8. Staffans minne 2021
Mats meddelar att planeringen är densamma som inför årets inställda tävling. Vi kommer att
arrangera enligt tidigare plan med Timmerö som arena, antingen den 11:e eller den 18:e maj
2021.
9. Övriga frågor
• Johan Knutsson meddelar att Mjölby fått frågan att arrangera dubbel-DM nästa år
(medel och stafett). De vill emellertid att BOK då tar stafetten. Vi diskuterar detta
och kommer fram till att inte ta oss an uppdraget. Vi har Staffans minne i maj, och vi
vill inte arrangera ”ihjäl oss”.
• Frågesporten. Ska någon ta över frågesporten efter Karl-Johan Noréns långvariga
arbete? Klas Johansson har meddelat att han är intresserad och Mats Lönngren kan
tänka sig att göra frågesporten tillsammans med Klas. Mötet ställer sig positivt till
detta förslag.
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Maria Pettersson menar att det vore bra att köpa in ett antal nya stora skärmar då
det är många som börjar blekna och vara slitna. Christer Karlsson får mötets
mandat att inventera förrådet och köpa in ett lämpligt antal.
Albin frågar mötet hur markägarkontakter sker inför träningsorienteringarna. Flera
av årets träningsarrangörer meddelar att de tagit kontakt med markansvarig Anders
Montelius som i sin tur har tagit de kontakter med markägare och
jakträttsinnehavare som behövts. Mötet menar att det är viktigt att detta alltid
sköts och att det kan vara på sin plats att få med denna uppgift på checklistan för
träningsarrangörer.
Per-Åke Tengvall frågar om priser. Han menar att det skulle behövas lite
förstärkning av priser för årets Naturpass i Österskogen. Mats får i uppgift att ta
kontakt med Bleckenstad gårdsbutik och samtidigt sondera möjliga priser inför
Staffans minne 2021. Per-Åke meddelar att man planerar en dragning i början av
oktober där man bjuder in Naturpassdeltagare.

10. Nästa kvartalsmöte blir den 26 november
11. Ordförande Kenth tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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