Styrelsemöte FK Åsen 2015-03-04
Närvarande: Rickard, Roger, Mikael, Bengt, Åse, Peter, Eric, Nils-Eric och Bitte
1. Mötet förklarades öppnat av Rickard som också tackade för uppvaktningen på sin
födelsedag.
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes med en justering på § 8 där ordet
”veteran” ströks i meningen ”Datum för vår tävling år -16 bör flyttas pga.
kollision med veteran VM.
4. Rapporter. Erik och Peter rapporterade att flera Åsare deltog i Pans tävlingar i
helgen. Peter påpekade att ungdomskommittén bör ge råd till nya ungdomar
kring klassval.
5. Inga skrivelser hade inkommit.
6. Från O-Ringenföreningen har ytterligare utbetalning inkommit. FK Åsen erhöll ca
11 000 kr. I övrigt har Bengt sökt bidrag till läger från Lions. Deklarationen är
inskickad.
7. Anläggningen. Inget nytt kring stugan finns att rapportera. Elljusspårets
omläggning kommer att påbörjas under våren (april). Klubbens toalettvagn mm.
har lånats ut till grannklubbarnas tävlingar. Erik har inte lyckats få kontakt med
Maltesholm angående fallna träd över 5-km spåret. Nya kontaktförsök skall göras
8. Årets tävlingar är den 22-23/8. Rickard är tävlingsledare. Vi behöver ta fram
biträdande tävlingsledare som kan läras upp och kunna vara tävlingsledare i
framtiden. Roland Strandh har fått uppdraget att ringa FK Göingarnas
kontaktperson för att samarbeta kring kontakt med markägare i Vånga. Beroende
på hur markägarkontakterna går beslutas var tävlingarna skall hållas. Erik
Bengtsson är banläggare. Bengt har börjat arbeta med personalbemanning.
2016 ansöker Åsen om att byta datum för tävling. Nytt datum som söks är 7/8.
Plats ev Linnekulla.
För 2017 ansöker vi om tävling 23/4, alternativt 19/4 vid Stackedala.
9. Motion. Tips- och bingopromenaderna skall fördelas. Bengt håller i fördelningen.
Mikael föreslog att man kan lägga ut inbjudning till Tips- och
bingopromenaderna på Facebook på tollarp.nu.
10. Övrigt.
 I kommande nummer av Flåsen kommer Bengt att efterlysa nycklar till
klubbstugan eftersom ett antal nycklar är i omlopp.
 Vid Valborgsfirandet i vår behövs en talare. Damklubben kommer att sälja
lotter.
 Vid årsmötet avtackades Stefan för sin insats som ordförande i FK Åsen
under många år med blommor och present.
 Skåneidrotten kommer hit den 1 april 19.00 och informerar om
Idrottslyftet. Styrelsemöte hålls före informationen denna kväll 18.00 –
19.00.
 Åsen kommer att vara medarrangör av Tändkulans vänner 4-5/7.
 FK Åsen har sedan Skånes OFs årsmöte en ny ledamot, David Bengtsson i
styrelsen i SKOF,. Jan-Eric Nelking har avgått ur Tekniska kommittén i
SKOF och ersatts av ett antal personer.
 Ungdomskommittén ordnar läger med boende på Rickarums skola under
helgen Lunds OK har tävlingar.

Bengt ombesörjer beställning av nya orienteringsböcker till ungdomskommittén.
11. Mötet förklarades avslutat.

