Styrelsemöte 17 september 2020
Närvarande: Mats Lönngren, Henrik Tengvall, Eva Bremer, Albin Tengvall
Gulmarkerat är fördelade ansvar mellan styrelsemedlemmar.

1.Förra mötets protokoll
Vi går igenom protokollet från augusti. Henrik påpekar att det finns ett fel från protokollet från
kvartalsmötet. Staffans Minne ska INTE gå vid Timmerö utan arenan ska vara i Folkets Park och inget annat.

2. Kommande arrangemang
Söndagsturer. Klas Johansson har bestämt sig för att sluta arrangera söndagsturer. Vi beslutar att det vi i
dagsläget kan göra är att sätta in en notis på hemsidan där vi förklarar att söndagsturerna i sin nuvarande
form läggs ned, men att det är fritt fram att ta över stafettpinnen för hugade spekulanter. Mats skriver en
notis för hemsidan.
Boxholms frågesport. Klas Johansson och Mats Lönngren är intresserade av att ta över frågesporten. De
kommer att ha ett första möte om ett par veckor.
Staffans minne. Tävlingsdatum är antingen den 11:e eller 18:e maj 2021. Arena Folkets Park. När vi fått
besked om datum kommer det att kallas till funktionärsträff.

3. Spårkarta Österskogen
Johan Knutsson har fått förfrågan från kommunen om att göra ny spårkarta för Österskogen, en uppgift
som ligger utanför vårt skötselavtal. Styrelsen tycker att detta är ett uppdrag som Johan kan ta direkt med
kommunen, utan inblandning av BOK, utan mer som ett privat konsultuppdrag.

4. Rapporter
•
•
•

Ingen ekonomisk rapport då kassör Conny fastnat i kvällsjobb.
Henrik meddelar att ha köpt in 10 nya SI-pinnar och 6 kompasser.
Anders Montelius har rapporterat att det sålts 71 Naturpass i Malexander.

5. Övriga frågor
Håkan Gustafsson har ställt frågan till styrelsen vilken startavgift som vi tycker är lämplig vid Anebys KM
den 27 september. Vi kommer fram till att 30 kr rakt över är rimligt.
Mats rapporterar att vi ännu inte fått något svar på den skrivelse om Vivåsspårets belysning som skickades
till kommunen i våras. Efter mötet har Mats varit i kontakt med kommunen som berättar att ärendet är
under processande. Ett utkast till förslag/beslut har gjort men detta är enligt kommunen fortfarande bara
ett arbetsmaterial som vi inte får ta del av. Enligt Fredrik Svaton på kommunen så ska ärendet beslutas i
Kommunstyrelsen under hösten. För den intresserade har ärendet diarienummer 2020-112 292.
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Albin frågar om klubben ska betala anmälningsavgifter för O-Ringen. Så är det alltså idag sedan några år
tillbaka. O-Ringen betraktas som vilken tävling som helst. Vi diskuterar frågan och om det är rimligt att
klubben ska betala medlemmars semesteraktivitet. Tills vidare gör vi inga ändringar men bör ändå ha
frågan under bevakning framöver. Vi förespråkar att utbetalning av anmälningsavgifter till tävlingar som
inte ligger på Eventor görs en gång – i slutet av året.

6. Kommande möte
Styrelsemöte: Torsdag 22 oktober

Ekeby 25 september2020
Mats Lönngren
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