Styrelsemöte 10 december 2020
Närvarande: Kenth Edin, Mats Lönngren, Conny Bruhn, Henrik Tengvall, Bodil Molin, Eva Bremer, Sören
Bremer
Gulmarkerat är fördelade ansvar mellan styrelsemedlemmar.
Första styrelsemötet på distans via Teams!

1.Mötet ö ppnas
2. Förra mötenas protokoll, styrelse och kvartalsmöte
Vi går igenom protokollet från oktober och från senaste kvartalsmötet. Ö verblivna Boxholmsostar
rapporteras vara sålda.

2. Utmärkelser
Kommittén för Törnqvists pris (Lena Molin, Anders Molin, Sören Bremer) kommer att titta på om det finns
någon lämplig kandidat för detta nådens år 2020. Inga kandidater till Årets ungdomsorienterare och Årets
orienterare p.g.a. det minimala tävlandet.
Styrelsen beslutar om vem som ska tilldelas Årets prestation. Mats gör förslag till formulering.

4. Å rsberättelse 2020
Årsberättelsen kommer av förklarliga skäl blir betydligt tunnare än tidigare år. Mats samordnar. Henke
bidrar med tävlingssammanställning och en kortare brödtext. Mats tar kontakt med BMOL-kommittén om
sammanställning över årets träningsorienteringar. Mats frågar också kart- och arrangemangskommittén om
bidrag över årets verksamhet och till verksamhetsplanen.

5. Verksamhetsplan och budget 2021
Vi går igenom verksamhetsplanen från 2020 och diskuterar de ändringar som behöver göras. Mats utformar
ett nytt utkast (bifogas).

6. Rapporter




Conny rapporterar att han inte gjort någon bokföring sedan senaste kvartalsmötet. Han konstaterar
att vi sprungit tävlingar för 18 500 kronor under året vilket förstås är en mycket låg siffra.
Sören rapporterar att det inte blir någon innegympa överhuvudtaget under 2020-21.
Kenth rapporterar att klädfrågan varit uppe i samtal med MOK men att vi avvaktar tills våren.

7. Ö vriga frågor
Kartor över Noréns cykelrundor kan med fördel förmedlas till Turistföreningens lokalavdelning. De borde
kunna vara lämpliga för dem att dela ut till medlemmar och andra intresserade. Mats hör med Johan
Knutsson om möjligheterna att dela upp dem på flera kartblad, för tydlighetens skull.
Bodil rapporterar att det är dags att göra nya arbetslistor för Vivåsens arbetskvällar. Fikat ställs in tills
vidare. Listan ska med andra ord gälla arbetskvällar och daglig tillsyn. Bodil fixar ny lista.
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Sören menar att det är tråkigt att bara springa i skogen. Han föreslår därför ett antal banor med ”naturliga”
kontroller, dvs pinnar med reflex, typ. Banor kan finnas på olika platser, med olika längder. Sören och
Henke jobbar vidare med detta koncept. Mats tar kontakt med Anders Montelius om att markägar- och
jägarkontakter kan behöva tas.

6. Kommande mö te
Styrelsemöte: Torsdag 14 januari
Årsmöte:
Torsdag 4 februari

Ekeby 15 december 2020
Mats Lönngren
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021
(med reservation för att det kommer att bli en del ändringar. Kursiverade avsnitt ska uppdateras)

Vårt mål är att med orientering som bas ordna aktiviteter som får människor i alla
åldrar att trivas och må bra. Och förstås att arrangera och springa tävlingar. Vi
betraktar oss främst som en breddklubb, där vi särskilt prioriterar satsning på
ungdomar och nybörjare.
Träning och tävling
• Tävlingsverksamhet tillsammans med Mjölby
OK, där BMOL-kommittén leder verksamheten.
Klubbmästerskap arrangeras gemensamt inom
BMOL.
• På torsdagar under vintersäsongen löpträning
för alla åldrar, bastu och fika på Vivåsen.
• Nyrekrytering av unga och äldre
orienterare. Intresserade nybörjare tas väl om
hand i samband med tisdagsträningar under
säsongen.
• Ungdomar tävlar i Motalakretsens
ungdomsserie.
• Träningsorienteringar tillsammans med
Mjölby, på tisdagar under vår och höst.
• Styrke- och konditionsträning på tisdagar
under vintern, samt långsvängar söndagar
under samma årstid.
Arrangemang
• Boxholmsmästerskapet i frågesport, 13 mars
• Sprinten ”Staffans minne” i Folkets park, 18 maj
• Veteran-OL, Småland, ?
• Veteran-OL, Ö stergötland, ?
• Höglands-OL, ?
• Veteran-OL, Småland, ?
• Veteran-OL, Ö stergötland, ?
• Naturpasset, maj-september
Trivsel och motion
• Samarbetet med turistföreningen kring två
söndagsvandringar med eld och talare.
Noréns cykelrundor, 18 august.
• Skink- och glöggafton i november/december.
• Därutöver olika trivselaktiviteter.

Lotterier
• Försäljning av bingolotter.
Information
• Hemsidan som är klubbens informationscentral
uppdateras kontinuerligt.
Kartor (gammalt)
• Färdigställande av sprintkartan Boxholm Norra.
• Utökning av Malexanderkartan.
• Utökning av Vivåsenkartan.
• Revidering av kartan över Österskogen.
• Utökning norrut av träningskarta Ekeby.
Klubbarbeten
• Städning av området vid centrum varje vecka.
• Motionslederna i Österskogen kontrolleras och
underhålls.
• Medverkan i jaktaktiviteter under hösten för
Boxholms Skogar AB.
Arbetsveckor på Vivåsen samt daglig tillsyn. Detta
är arbetsuppgifter som delas med skidklubben
och dragkampsklubben.
Utbildning
• För att öka jämställdheten i klubben vill vi
uppmuntra rekrytering och utbildning av
kvinnliga ledare – både till styrelseoch övrigt föreningsarbete.
Vivåsen
• Fortsatt drift och underhåll av anläggningen på
ideell basis tillsammans med Boxholm-Ekeby SK
och Björke SK.

Torpmärkning
• I samarbete med Ekeby Hembygdsförening och
Föreningen Krafttaget genomförs en sedvanlig
utmärkning av torpruiner (eller andra objekt).
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