Protokoll från FK Åsens styrelsemöte den 11 nov 2015
Närvarande: Ricky, Bengt, Peter, Erik, Nils Eric och Jörgen.
§ 1. Ordförande Ricky öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
§ 4. Rapporter. Klubbkläder beställda. Kommer vecka 50. Eje Johansson har dött. Han har skänkt ett
av Åsens vandringspris. Detta ska eventuellt ersättas. Sista tipspromenaden inställdes p. g. a. att den
långväga arrangören hade stormhinder. 38 personer var med på klubbresan till Borås. Där bjöds bl. a.
på natt-, skogs- och parkorientering. Det var en lyckad och omtyckt resa. 35 stycken var med på
klubbmästerskapet i terränglöpning den 21okt. På klubbmästerskapet i orientering i Furuboda ställde
40 stycken upp. Förmodligen rekord i antal. Det var en lyckad dag. Inte alla av dom som är med på
måndagaslöpträningen är medlemmar i Åsen. Styrelsen anser att ickemedlem antingen ska bli
medlem eller betala för dusch.
§ 5. Inte några skrivelser.
§ 6. Ekonomi. Tipsrundan har samlat ca 50 personer per gång.
§ 7. Anläggningen. Stormen har varken skadat klubbens anläggningar eller skog intill spåren. Ett av
uthusen har bl. a. fått en ny gavel. Uthusportar har målats. En klubbstädare har avsagt sig. Nya villiga
städare får anmäla sig. Efter förfrågan enades styrelsen om att det inte finns plats för något nytt
utegym på planen framför Åsenstugan. Den stora ”spårvisarkartan” intill elljusspåret vid starten ska
bytas ut till en nyare.
§ 8. Tävlingen. Vi ska arrangera lång-DM år 2018. Nästa års tävling ska vi ha i Vånga eller Linnekulla.
Beslut tas när Rolle pratat med markägarna i Vånga. 2017 blir det tävling i Linnekulla så att en ny
stackedalakarta inte används förrän DM-et 2018. Denna karta bör ritas hösten 2017. Nils Eric ska
kontakta Kristian B.
§ 9. Motion. Klubbträningen på onsdagskvällar har övergått från orientering till löpning. En
träningskväll blir det träff med föräldrar m. fl. Andrarum har bokat stugan och tingat kartor för
träningsläger. Åsen ska föreslå byte av tjänster i stället för att ta betalt. Åsen ska fortsätta nästa år
med tipspromenad.
§ 10. Övrigt. Årsmöte den 7 eller 14 feb 2016. Röjardag den28 nov kl 09.00. Nästa sammanträde blir
den 9 dec.
§ 11. Mötet avslutades.

Nils Eric

