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FK Åsens styrelsemöte 2009-03-10
Närvarande: Stefan Johansson, Roger Nilsson, Nils-Eric Ericsson, Rickard Johansson,
Bengt E Andersson, Eric Svärdh, Roland Strandh, Anders Dellemyr och L-G Nyberg.
§1

Ordföranden öppnade mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll från 090208 godkändes.

§4

Rapporter
Ungdom
Niklas N Härlöv har lagt förslag på träningarna i vår.
Vi har behov av att få ut de nya på ol-tävlingar i vår.
Vi har fyra u-cuper i kretsen i år. Vår tävling är i höst.
Satsning mot tio-mila 18 april för hela klubben. Anmälan av
klubbtältsplats.
Vasaloppet
19 startande i de olika loppen
KM skidor
Genomfördes i fint väder med 10-tal startande. Speciellt tack till
markägaren Olle i Erikstorp.
Tollarpsdagarna
Tivoli o dans fre 5 juni, lör 6 tivoli och fotboll samt nationaldag, tivoli
även söndag.
Skolorna
Ricky har bokat Tollarps skola, Talldal, Axona med mfl för aktiviteter i
vår, läggs på hemsidan. Dagarna fördelas på olika personer.
27 maj skoltiomila i Tivoliparken, vi behöver funktionärer minst 10
personer gärna fler bla för start.
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Naturpassetkonferens i Stockholm
Mycket nya idéer men marknadsföringen saknas på flera ställen.
Hittaut.nu i Jönköping är ett intressant koncept.
Foto-orientering i kombination testas i vår delas sedan ut i samband med
skolbesök.
§5

Skrivelser
Ansökan om tävlingar 2010 den 21 mars och 2011 april.

§6

Ekonomi
Inga större händelser.
Idrottslyftet söks före 15 maj.

§7

Anläggningen
Varmvattenberedaren är bytt
Klockan på elljusspåret har stannat.
Kran är bytt i köket.
Pumpar är bytta i toavagnen.
Elljusspåret har blivit bra.
Oranga spåret ses över märkning.
Aktuellt material för anslagstavlan, styrelse, mm.
Spårskylt behöver renoveras.
Tak läggs om på lilla stugan, plåt.

§8

Motion
Fotopromenaden börja säljas den 11 mars. Ett område är obesatt, Nils-Eric
stöttar. Kan Jörgen hjälpa till?
Tips-bingo startar efter fotopromenaden.

§9

OL-tävlingen Dm
TC, Erikstorp: Kolla med Hans B.
Banläggare sökes för att ta lokalrek i byn.
Första funktionärsmöte 23 mars 18 i stugan.
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Pre-O. SKOF lägger banorna. Vi satsar på Bockeboda.
Kartan är förhandlad och klar
Jiri kommer hit den 5 april för att rita i tre veckor och sedan i juli. Ska bo i
Åsenstugan.
IP-skogen är beställd.
§ 10

Övrigt
Lisa åker på läger Tyskland, Polen, mm. Klubben betalar 2000 kr
Eric fixar fotoalbum arbete före SM tävling.
Mailadress tas av deltagarna på tipsbingo.
Årsrapport är inskickad till Kommunen.
Nya hemsidan kompletteras med klubbens verksamhet från 2001.
L-G mailar lösenord till styrelse

§ 11

Mötet avslutades
Nästa möte den 14 april
Stackedala 2009-03-11

L-G Nyberg
Sekreterare
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