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FK Åsens styrelsemöte 2009-04-14
Närvarande: Stefan Johansson, Roger Nilsson, Nils-Eric Ericsson, Rickard Johansson,
Bengt E Andersson, Eric Svärdh och L-G Nyberg.
§1

Ordföranden öppnade mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll från 090414 godkändes.

§4

Rapporter
Tollarpsdagarna
Åsen bemannar lördag fika kl 11-24 och tivoli söndag. Ev bemanning
inträde fredag. Torsdag bygge dansbanan och tält fredag kväll kl 16.
Nationaldag kl 18 vid torget lördag.
Tävlingar
Vi skickar in en påpekande till HOK om varför de inte tog hand om
Christel.
Motion
Vårpromenaden såldes 356 paket…Bra! och snitt ca 230 inlämnade per
omgång.
Eric lämnade över ett förslag på hur foto-ol kan gå till i form av ett
gratisprov. Vi trycker dem och delar i skolorna samt delas ut på Valborg
Hasse trycker 200 ex
Sedan trycker vi en större upplaga med fler kontroller och säljer för 50 kr/
st. och säljer på Valborg och Tollarpsdagarna.

§5

Skrivelser
Vi har fått driftsbidrag från kommunen
Cirkus Skratt kommer till stan. Vi kan sälja biljetter om vi vill.
V-berättelser har kommit
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§6

Ekonomi
Idrottslyftet är sökt för nästa säsong.
I övrigt inga stora händelser

§7

Anläggningen
Skadegörelsen har uppmärksammats och möjligen har det gjort effekt. Vi
måste nu ev lägga bevakning av vaktbolag. Inget förstört inomhus men
mycket utomhus.
Kodlåset tas bort efter kl 17 på fredag-söndag. Nycklar delas ut till
medlemmar.

§8

Ungdomsverksamheten
Idrottsskolan eller vad den ska heta?
Flera klubbar från Tollarp och Degeberga var på möte, idrott, dans mm .
Syftet är att nå de som inte är aktiva idag.
Åk 2-3, aktiviteter på tisdagar kl 17-19 i två grupper efter varandra med 20
pers per kväll under hösten 2009. 4 tillfällen under 4 veckor i septemberoktober.
Infomtr skickas till deltagarna i förväg så att de vet vad som gäller i
förväg.
Ansök 2500 kr för kartkostnader.
Deltagarna betalar 300 per st.
Upptaktsträff tisdag 25/8 med barn och föräldrar.
Skolorna
Tider för skolorna är nu spikade, ca 10 tillfällen.
ORK-projekt
Skol-tiomila 27 maj kl 8-13. Vi har starten, behövs 8-10 funktionärer.
Boka Härlövs startklocka.
Banläggare Niklas N, täv. ledare Maria N.
Mest övrigt mtr från Pan. Nummerlappar köps?
Priser blir medaljer till de tre första och lagpriser, övernattning i våra
klubbstugor.
Kartor ritas av Gillis B mfl.
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Övrigt
Nummerlappar 1000 serie köps för stafetten.
Banor behöver läggas i Stackedala åk 3-5 på stigar och till åk 6-9 stafetten
4 banor + 2 reservbanor.
Telenummer till funktionärer skrivs på kartan.
Ungdomsverksamheten
Verksamheten ventileras.
§9

Arrangemang
TC rek tisdag den 21 april och funktionärsmöte efteråt.
Pre-O i scoutstugan Bockeboda. SKOF, Ivan Nilsson lägger banor men
vill ha hjälp med kontrollutsättning. Vi lånar karta och matr från Härlöv.
All karttryckning hos Bertil O.
U-cup byts med Pan och tas i sept.

§ 10

Övrigt
Valborg, dra ris onsdag 29 april. Damklubben arrangerar.
Handelsföreningen träff 7 maj kl 18,30 Leos gatukök ang skyltsöndagen,
Ingrid N
Påminnelse om tiomila i helgen skickas ut.

§ 11

Mötet avslutades
Nästa möte den 12 maj
Stackedala 2009-04-16

L-G Nyberg
Sekreterare
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