Protokoll från FK Åsens styrelsemöte den 10 maj 2017
Närvarande: Ricky, Roger, Micke, Sandra, Åse, Peter, Erik och Nils Eric.
1 §. Mötet öppnades av ordförande Ricky.
2 §. Dagordningen fastställdes.
3 §. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
4 §. Rapporter: Klubbens arrangemang på Valborg gick bra. Åsen har läger i Andrarums stuga den 2 –
4 juni. Ett lag till Tjoget ska anmälas. Frysboxen i förrådet lär vara kass. Klubben fixar grillning på
klubbmästerskapet i terräng den 17 maj. Marie åker på SKOF: s utbildning den 30 maj. Marie ska
hjälpa ”Fritis” med skolorientering. Den nya killhultskartan kommer att täcka en del av en av Frostas
gamla kartor. Styrelsen uppdrog åt kartkommittén att komma överens med Frosta om detta.
Klubbens medverkan på A3 funkade bra men det kom inte så mycket folk så inkomsten blev blygsam.
Ricky ska ordna med orientering för Tollarps, Axona och Fjälkinge skolor.
5 §. Skrivelser: Kommunen har beviljat investeringsbidrag för renovering av duschar i Åsenstugan.
6 §. Ekonomi: Den flyter på bra. Styrelsen tyckte att de klubbkläder som gratis delas ut till yngre skall
återtas efter höstsäsongen. De ska sedan delas ut till vårsäsongen och på nytt återkrävas o. s. v.
7 §. Anläggningen: Duschrenoveringen står för dörren.
8 §. Tävlingen: Ola har accepterat att bli biträdande tävlingsledare. Mejeriet levererar inte längre
tankbil med duschvatten. Antal deltagare i öppna klasser verkar stabilisera sig kring 150 – 200
personer.
9 §. Motion: Tips- och bingopromenaden har börjat. Problemet med mjölk till kaffet ska lösas genom
att arrangörerna tar med mjölk.
10 §. Övrigt: Linderöds IF planerar ett eget ”Brolopp” i samband med invigningen av nya E 22:an.
Föreningen har frågat Åsen om vi är villiga att hjälpa till med arrangemanget. Vi ska meddela dem att
vi är positiva. Rådande förhållanden medför att de tre ”partytälten” i vårt förråd ska betraktas som
våra. Vi träffas den 11/5 för att se om något saknas eller är trasigt i tältförpackningarna.
11 §. Mötet avslutades med att upplysa om att nästa möter blir den 7 juni.
Protokollförare
Nils Eric Ericson

