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Styrelsemöte FK Åsen 2016-03-09, 18:00
Närvarande; Ricky, Roger, Micke, Bengt, Klaus, Peter, Eric, Nils-Eric, Jörgen
Efter träningen deltog även Rolle

1. Mötet förklarades öppnat
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll lästes upp
4. Rapporter
a. Det var tävlingspremiär för orienteringen helgen som gick. PAN arrangerade en
lyckad tävling i Åhus med omkring 3700 tävlande. Det kryllade av folk i Sandskogen.
b. Skidåkare från FK Åsen var som vanligt med på Vasaloppet med tider man kan vara
nöjda med. Snöskotern är på väg hemåt igen. Officiellt är skidsäsongen över när
Vasaloppsveckan är avverkad, enligt Jörgen!
c. Det har varit Vintercup med omkring 60 löpare där 40-talet var med och tävlade i
cupen. Tävlingarna gick väldigt bra, lite teknikstrul uppstod med utskrift av resultat.
Styrelsen skall fundera över bildandet av en teknikgrupp till nästa års tävlingar. De
tävlande var nöjda med banan.
d. FK Åsen måste säkra upp framtiden när det gäller banbyggare. Rolle, Marie, Christel
och Sandra har bra koll på personer i föreningen som skulle kunna vara intressanta
att skickas iväg på banläggarkurser.
e. Ungdomskommittén har nu spikat träningarna fram till maj ut.
f.

Gå / Lunka / Löp blir i år den 15 juni.

g. Orienteringsskytte kommer att anordnas i år tillsammans med Christianstads
Skyttesällskap som ligger i N Åsum på Wendesbanan. Det kommer att arrangeras två
tillfällen, 18 maj och 25 maj så att så många som möjligt kan få vara med. Rolle har
börjat skissa på en orienteringsbana.
h. Ungdomsläger i Åhus
i. Det är uppdelat på olika åldrar vid två olika tillfällen, men vilken ålder som är
när, det får ungdomskommittén återkomma med.
ii. 27 – 29 juni 2016 och 29 juni – 01 juli 2016 är tiderna för ungdomslägret
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i.

DM-sprint och Stafett i Ljungbyhed vill ungdomarna vara med på. Tävlingarna går av
stapeln 28 – 29 maj. Rolle får i uppdrag av styrelsen att leta efter ett bra och billigt
boende.

j.

Det finns ett enormt intresse för löpning och Trail är ett bra sätt att få ut många
löpare i skogen och det kan arrangeras i samband med redan planerade tävlingar för
att enklaregöra arbetet med att snitsla en bana. Det finns bra pengar att tjäna för
föreningarna som arrangerar Trail då anmälningsavgiften i vanliga fall ligger omkring
200 kr/deltagare. Bland annat diskuterar styrelsen att lägga ett Traillopp i samband
med årets tävling i september.
i. Finns det en driven person i FK Åsen som vill hålla i Trail?
ii. Dialog med de som redan arrangerat Trail skall upprättas.

k. Rolle får i uppgift av styrelsen att hitta ett lämpligt boende för ungdomarna som vill
vara med på Älgotts Cup den 1 och 2 oktober 2016. (Örkelljunga).
l.

Det blir en klubbresa till Borås även detta året. Tävlingarna går av stapeln 11-13
november 2016. Ungdomarna betalar inte något för resan, men de vuxna måste
erlägga en viss högre summa för resa och övernattning.

m. Den 11 maj 2016 är det World Orientation Day.
Ricky och Rolle kollar upp intresset för orientering i och omkring Stackedala denna
dag och återkommer till styrelsen via mail.
5. Skrivelser
6. Ekonomi
a. Nordeas postgiro skall försvinna, istället krävs en digital tjänst om postgiro skall
fortsätta. En kostnad för detta kommer att ligga på ca 900 kr/år. Styrelsen enades om
att fortsätta ha både bankgiro och postgiro då nyttan med dem båda är större än
kostnaden därom.
b. Sponsorskyltar är på ingång.
c. Saldolistan genomgicks och lades till handlingarna.
7. Anläggningen
a. Ingvar har lagt ner mycket tid längs med spåren i skogen där han har målat och fixat
med skyltar, bytt ut dem som var trasiga osv.
b. Väggen runt aggregatet i bastun börjar mörkna och ett skydd måste sättas upp både
längs med väggarna och i taket.
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8. Tävlingar
Huvudfunktionärer till tävlingen i september
Starten: Peter och Ingvar
TC: Micke och David S
Parkering: Jonny
Kommande års tävlingar
Sista ansökningsdagen för kommande års tävlingar är den 31 mars 2016. Föreningen har
redan sökt om två tävlingar.
9. Motion
a. Ännu har ingen intressent anmält sitt intresse att ta hand om tipspromenaderna.
10. Övrigt
a.
b.
c.
d.
e.

Valborgsfirandet
Den påtänkta talaren till Valborg har tackat nej
Bengt tar på sig att fråga ytterligare en person
Scouterna tänder brasan
Den 28 april samlas styrelsen vid Åsenstugan kl. 18:00 för att fixa inför
valborgsfirandet. Bod skall resas, bål samlas och området snyggas till.

f. Medlemsavgifterna
g. På årsmötet diskuterades det en höjning av medlemsavgifterna för att kompensera
de ökade utgifterna för föreningen. Allt fler aktiva medlemmar är orsaken till varför
en höjning är ett måste. Det är fantastiskt många medlemmar som tar sig till
tävlingsplatser runt omkring i Sverige under året och vi diskuterade även på årsmötet
om en ändring av vad medlemmen måste betala när det gäller startavgifter. Därom
fattades inget beslut men uppgiften lades på styrelsen att hitta ett sätt där t.ex. en
medlem betalar de 5 första tävlingarna själv varpå föreningen tar kostnaden från
tävling 6 och framåt.
h. Höjning av medlemsavgiften är enligt årsmötet beslutat.
11. Mötets avslutande
a. Nästa styrelsemöte är den 13 april 2016, kl 18:00 i Åsenstugan
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