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FK Åsens styrelsemöte 2011-06-15
Närvarande: Stefan Johansson, Eric Svärdh, Bengt E Andersson, L-G Nyberg, Rikard
Johansson, Roland Strandh och Roger Nilsson.
§1

Ordföranden Stefan Johansson öppnade mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll från 11 maj godkändes efter justering.
§ 5 Sparbanken har skickat pengar. § 7 stryk kväll.

§4

Rapporter
Jubileumsfesten
En lyckad fest, ett speciellt tack till festkommittén och statistikkommittén,
samt kommittén för jubileumsskriften. Skriften är utdelad i Tollarp med
omnejd samt i kartområden i närheten. Skickas till utvalda i avlägsna
kartområden.
Tollarpsdagarna 4 och 6 juni
Tyvärr lite tråkig tidningsnotis men arrangemanget var bra med mycket
besökande publik ca 500 per dag.
Det ekonomiska utfallet är inte klart än men det pekar på ett bättre resultat
än ifjol. Varje förening kommer att få ca 10 kkr/st och resten fonderas till
nästa år. Nästa möte 7 september och då ska det finnas 2+2 namn till
arrangörskommittén och styrelsen är positiv till arrangemanget. Rikard
kommer att fortsätta ett år till. Ytterligare ett namn behövs utöver Lotta
som är adjungerad.
Skolorna
Skolgård för mellanstadiet är genomförd och stafetten i Stackedala med 41
lag. Dessutom har Axonaskolan varit i klubbstugan.
Skoltiomila är genomförd med 3 framstående placeringar av Tollarpsbarn.
Aktiviteter för hösten i skolan är inte fastlagd, mellanstadiet.
Idrottslyftet är ändrat och utgår från arrangörstimmar med 300 kr/h på
skoltid ej idrottstimme.
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Ungdomscup
Är arrangerad med ca 80 startande utan problem.
Ungdomar
Avslutning den 15 juni med mycket folk. Start i höst igen. Datum
kommer.
Ledare och engagerad utbildade föräldrar är nyckeln.
Gå-lunka-löp
Förlust igen…tyvärr.
§5

Skrivelser
Betalning per säck för våra returburkar.

§6

Ekonomi
Jubileumet kostade ca 90 kkr netto för fest, plaketter och skrifter.
Tips-Bingpromenaden ger ca 1000 kr per gång i vinst

§7

Motion.
Tips-Bingpromenaden 626 deltagare i vår på 7 ggr.
En dag saknar arrangör på vår tävlingsdag 25 september.
Senioraktiviteter med korpen som huvudarrangör har varit i Stackedala
som upptakt. Kommer att starta på allvar i höst med motion som tema.

§8

OL-tävlingen den 25 september
TC är rekat i Erikstorp på en äng med parkering på åkrarna vid gården.
Avgörande är var markägaren har djur.
Brev till markägarna är skickade och inga reaktioner.
Parkering på åkern.
Personalplan tas fram för publicering i Flåsen den 15/8.
Kristian har lämnat rapport om kartan till styrelsen. Betalning är utförd.
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§9

Anläggningen

.

Gula spåret är rensat från trädtoppar
2 högtalarhorn är inköpta och installerade ca 2000 kr.
Uthyrning av bord och stolar, halva DRS priset.
Persienner köps i salen för insyn och solskydd. Försök att sätta dem i
fönstret.
Lamporna till elljusspåret är ok att vi köper in och att vi söker bidrag igen
från kommunen. Vi köper 82 lampor + 50 kopplingsdosor. Kostar 115 kkr.
Vi har hittat en sponsor, Pro-crane, för klockan. Köps in efter
rekommendation. Storlek 15 cm och med temperaturvisning, gul färg och
fjärrkontroll.

§ 10

Övrigt
Aktivitetschansen hos oss 2012 blir w 13, 15 och 16.
Presentkort OK säljs till någon som tankar där och sedan köper vi bensin
till scootern när det behövs.
KM Ol arrangeras i Furuboda söndagen den 16 oktober kombinerat med
bad och gympa o gympa. Vi köper ett paket med banor från Pan.

§ 11

Mötet avslutades.
Nästa möte den 10/8 kl 18,15
Stackedala 2011-06-17
L-G Nyberg
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