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Styrelsemöte FK Åsen 2016-08-17, 18:00
Närvarande; Ricky, Micke, Bent, Åse, Klaus, Peter, Eric, Nils-Eric, Jörgen
1. Mötet förklarades öppnat
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll lästes upp
4. Rapporter
a. Peter meddelar att förslag till remsorna till resultattavlorna har kommit, de är
aningen smalare än originalet men lika långa. Styrelsen ger Peter i uppgift att beställa
en laddning utav dessa.
b. Jörgen meddelar att vägarna är skrapade vid Maltesholm med närområde och att
underlaget är mycket fint.
c. Det gick bra för FK Åsens team i Tjoget 2016 och styrelsen ger Marie en eloge som
rodde vårt deltagande i hamn.
d. Gå-Lunka-Löp 2016 gick också mycket bra och bucklan kom hem till Åsen igen.
5. Skrivelser
a. Vi har fått brev från Eon om nytt elavtal. Styrelsen ger Bengt i uppgift att teckna om
avtalet.
6. Ekonomi
a. Saldolistan genomgicks och lades till handlingarna.
7. Anläggningen
a. Roger har tagit mått på hur stor skivan måste vara som skall sättas upp bakom och
ovanför bastuaggregatet och installerar detta så fort materialet kommer hem.
b. Vi har en arbetsvagn i mobbförrådet och dess vara eller icke vara är upp till
sekretariatet att avgöra om huruvida den skall användas vid framtida tävlingar. Som
det är idag så använder vi ett tält.
c. Locket till trekammarbrunnen är ditsatt.
d. Det har uppstått nya rännilar i grusvägarna tack vare senaste tidens regnande.
e. Vi behöver röja längs spåren, grenar hänger ut över.
f.

Eric har gjort underhållsarbete vid två fönsterkarmar å Åsenstugan.
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8. Tävlingen
a. TC är klart inför årets tävling.
b. Funktionärslistan börjar så smått ta sin slutliga form.
c. Bengt kollar med vatten till duscharna.
d. Vi behöver medlemmar som kan hjälpa till med att bygga upp anläggningen inför vår
tävling den 25 september. Fredag och lördag den 23 & 24 september påbörjar vi
uppbyggnaden.
9. Motion
a. Bengt har listan för tipspromenaderna och nu saknas det bara en söndag och sen är
listan fulltecknad.
b. Gå-Lunka-Löp avlöpte väl och FK Åsen mannade upp starkt. Bucklan kommer åter
hem igen och styrelsen tackar för god uppslutning av både tävlande och
funktionärer.
10. Övrigt
a. Våra kartor måste ritas om. Detta kommer att ske 2017 helt beroende på när vår
tävling Lång DM 2018 kommer att hållas. Är tävlingen förlagd till vår eller höst?
Kartorna måste vara ritade vid samma årstid för att det skall stämma överens med
området bäst. Ricky får i uppgift att prata med David Bengtsson angående detta.
b. Hasse och David Bengtsson har förslag på en helt ny karta i Svensköp. Det skall vara
en helt fantastisk plats och Ricky får i uppgift av styrelsen att prata med David B.
c. Blir det en vårtävling, så blir det förmodligen Svensköp och blir det en hösttävling så
blir det Stackedala.
d. Styrelsen beslutar att även sekreteraren i FK Åsen skall kunna publicera information
på FK Åsens hemsida. Sekreteraren skall kontakta dagens hemsideägare för mer
information om användarnamn och lösenord samt tänkt format på text och bilder.
e. Nils-Eric har uppdaterat markägareföreteckningen samt fastighetskartan.
f.

Ricky får i uppgift att prata med Marie angående 4-klubbs.

11. Mötets avslutande
a. Nästa styrelsemöte är den 7 september 2016, kl 18:00 i Åsenstugan
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