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Styrelsemöte FK Åsen 2017-09-13, kl 18:00
Närvarande; Ricky, Roger, Micke, Sandra, Klaus, Peter, Åse, Nils-Eric
1. Mötet förklarades öppnat
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll lästes upp
4. Rapporter
a. Det har varit DM helg. Det gick bra för Åsens stafettlag och många Åsare var med.
Dam, Herr, Ungdomar.. vi var representerade utav många och det var en mycket
trevlig tillställning. Länge sedan vi var så många på DM stafetten enligt Peter.
b. Projektet Killhultskartan fortskrider. V38-39 skall en provruta provritas. Markägarna
går med på det om det bara inte sker på helgen med anledning utav jakten.
c. Jörgen gav rapport från cykel-vasan som familjen Nilsson hade attenderat. Man
jobbar på bra med terrängen där uppe och det var inte många mil man behövde
cykla på asfalt, vilket är superbra.
d. All-round tävlingen blev avgjord förra onsdagen. Genom de första två deltävlingarna
har 6 damer och 6 herrar deltagit. På sluttävlingen hoppade en av damerna av.
i. Sandra Nilsson tog hem segern på damsidan och Magnus Emilsson tog hem
segern på herrsidan. Hasse Bengtsson har slutresultatet, Klaus skall kontakta
denne och få information som skall ut på hemsidan.
5. Skrivelser
a. Inga skrivelser denna gång
6. Ekonomi
a. Saldolistan genomgicks och lades till handlingarna.
7. Anläggningen
a. Eric har bytt hänglås på förrådet
b. Dörrlås fungerar inte på den ena toaletten i hallen
8. Tävlingen
a. Ricky och Klaus har varit på möte med Linderöds byalag angående det lopp som de
önskar genomföra på den icke ännu öppnade motorvägsdelen som går söder om
Linderöd. Söndagen den 10 september var de två på plats med cykel för att cykla
rundan och mäta in banlängden. Ca 6.2 km blir loppet som startar under bron vid
Svensköpsvägen, norrut mot Knopparpsrondellen och sedan söderöver igen ner till
bron vid Skäppegårdsvägen där de vänder igen och går i mål under den första utav
broar.. den vid Svenköpsvägen. Här kommer Linderöds byalag m.fl. ha en marka
m.m.
b. 100 kronor i startavgift vid föranmälan, 150 kr i startavgift vid efteranmälan
c. Ricky skriver inbjudan som vi kommer att skicka ut bland orienteringsföreningarna
runt Linderöd/Tollarp.
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d. Maria Sällberg kommer att skapa ett event på Facebook som vi kommer att
rekommendera våra medlemmar att sprida så mycket som möjligt via Facebook
gruppen FK Åsen.
e. Det kommer att vara ett motionslopp med masstart.
f. Information om loppet måste läggas i brevlådorna längs Knopparpsvägen eftersom vi
förmodligen kommer att vara lite i vägen för den eventuella trafik som måtte gå på
Knopparpsvägen.
g. Förslag om barnlopp lades fram på mötet, med en kostnad om 50 kr/starten. Upp till
12 år kan man räknas som barn.
h. Micke kan trycka upp A3 och laminera om vi vill ha kilometerstolpar längs med
löpsträckan.
i. Funktionärer som har sagt JA än så länge, för vi lär behöva en del;
i. Peter Held
ii. Roger Nilsson
iii. Jörgen Nilsson
iv. Klaus Holm
v. Christer Meijer med familj
vi. Micke Gustavsson (får återkomma, men än så länge så)
j. Anmälningsblankett måste skapas för tävlingen.
k. Ansökan för FK Åsens tävlingar för 2019 måste snart lämnas in.
i. Tävling i Svensköp, 3 tävlingar på kartan
ii. Vårtävling i slutet på april
9. Motion
a. Vid senaste gången för tipspromenaden i Stackedala saknades det både fikabröd och
saft, varför Micke och Marina fick åka till ICA och handla detta. Micke rapporterar
även att de tog sista saftdunken i mobbförrådet, något som nu måste inhandlas.
i. Ricky kommer att kontakta sponsorn av fikabrödet
ii. En platta kaffe måste införskaffas
iii. Saft måste införskaffas
b. Tisdagen den 24 oktober firar man FN-dagen i Tollarp och FN-gruppen slår på stort,
många föreningar i Tollarp samt skolorna, biblioteket osv. skall ha evenemang inom
ämnet för ”att göra gott i världen”. FK Åsen ställer upp genom att låta söndagens tips
& bingopromenad går i FN:s tecken och frågorna kommer att ha samröre med FNs
arbete i världen. Hasse Bengtsson som har söndagen är meddelad.
i. Det kommer inte serveras fika denna söndag
ii. Lions Tollarp kommer att ha korvgrillning istället med insamling till FN
iii. Laminerad informationsskylt skall sättas upp inne i stugan samt på
informationstavlan om att fika ej serveras söndagen den 29 oktober utan
man kan istället köpa en korv av Lions Tollarp där en del av avkastningen går
till FNs arbete runt omkring i Världen.
iv. Även FK Åsen är med och stöttar FNs arbete denna dag med en liten
avkastning på våra lotter.
10. Övrigt
a. Ricky och Marina skall grilla korv vid kyrkans barnloppis. Det behövs ytterligare en
grillare för att det skall vara ett drägligt uppdrag. Gärna två ytterligare. Eventuellt kan
David Sällberg ställa upp denna söndag, han skall återkomma! Det är mellan 10 – 13
som det är loppis och Klaus får i uppdrag att prata med Susanne angående
kontaktperson som kan kontakta Ricky för mer information. Ricky skall prata med
scouterna angående hur många korvar de grillade förra gången.
b. Klaus skall skriva i Facebook-gruppen samt på hemsidan att föreningen står och
behöver en elektriker som kan tänka sig hjälpa till i Åsenstugan med lite småjobb.
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c. Det kommer att bli en studiecirkel i Åsenstugan, frågan är bara när vi skall förlägga
cirkeln för att inte störa verksamheten vi har på onsdagarna.
i. Förmodligen sätter studiecirkeln igång efter träningssäsongen fram till
vårträningen sätter igång igen. Förslagsvis onsdagar 18:15 – 19:00.
ii. En studiecirkel-timme är bara 45 minuter lång.
d. FK Åsens KM i orientering är den 8 oktober i Furuboda
i. Det är givetvis gratis för våra ungdomar, men vuxna måste betala 50
riksdaler per person, Klaus får i uppgift att lägga in informationen om
kostnaden på hemsidan samt på Facebook.
11. Mötets avslutande
a. Nästa styrelsemöte är den 11 oktober 2017, kl 18:00 i Åsenstugan
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