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FK Åsens styrelsemöte 2012-10-08
Närvarande: David Bengtsson, Hans Bengtsson, L-G Nyberg, Bengt Andersson (delvis),
L-G Nyberg, Eric Svärdh, Per Dehlin, Jörgen Nilsson och Rickard Johansson.
§1

Ordföranden Eric Svärdh öppnade mötet.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående protokoll från 12-09-10 godkändes.

§4

Rapporter
Skolorna.
Skolan är besökt med teorilektioner. 2 dagar med högstadiet och en med
mellan denna vecka.
Skånes skidförbund årsmöte
I Frostavallen ska byggas en anl för skidåkning 2 km skidspår och
pulkabacke. Invigs okt 2013, med snö året runt.
Vi har ingen tävling fn. Tävlingsprogrammet tas vid snö.
Vi fick ett pris presentkort 300 kr från förbundet i utlottat pris-

5

Skrivelser
Inga förelåg.

§6

Ekonomi
Kassören påkörd.
Kompasserna är inköpta.
Behöver vi pannlampor? Finns LED-lampor för ca 700 kr.

§7

Höstflåset 23 september Ilnestorp
Ca 750 startande. Mycket startande i öppna motion.
Bra kritik banor och terräng.
Förstärkaren gick sönder.
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Reservelverken behöver testköras innan.
Mycket beröm för kakorna i markan.
Skriv in öppna i datorn direkt vid anmälan
Två avläsningsenheter och två sträcktidsskivare och dessa utanför
målområdet.
Ny SI-card gör att vi måste omprogrammera avl-enheterna.
Banläggaren kollar kodsiffror kontra ställningar så att vi inte behöver
märka om si-enheter.
Vi behöver kolla upp om vi ska ha adaptrar till si-enheterna i ställningarna
Nästa års TC rekas för hösttävling.
§8

Kommande arrangemang
KM-dag ol i Furuboda för alla.
Samling på annat ställe än Furuboda. 2 starter vilket ger ungdomar kl 9,30
och vuxna 11.00 eller vice versa. Detta för att kunna följa ungdomarna.
Stefan pratar med Bertil L om banor. Tid pinne+stämpling.
Röjardag den 1/12.

§9

Anläggningen.
Inget speciellt.
Traktorn är lagad.
Husvagnarna ska stuvas in i förrådet.
Ställplatsen är utlagd.
Kodlåset tilldörren i stugan behöver lagas så att det är öppet till stugan när
det ska vara det.

§ 10

Övrigt
Brandberedskap, Jörgen tar in fler offert brandvarningssystem 12 kkr.
Beslut nästa gång.
Kan vi ha ett annat ställe att ha soporna för spec engångsgrillar?
Flytta soptunnorna från fasaden.
Bakom kylskåpet städas på röjardagen.

§ 11

Mötet avslutades
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Nästa möte måndag 2012-11-12 kl 18.15.
Stackedala
L-G Nyberg
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