
 
Från styrelsemötet 10/1 

Lunds Universitet har skickat oss en 

enkätförfrågan som vi ska fylla i och 

returnera. ÖOF inbjuder till årsmöte torsdag 7 

mars kl 18.30 i Ryttargårdskyrkan (f.d. 

Soldathemmet) i Linköping. SOFT har tecknat 

en ny skadeförsäkring via Folksam för 

tävlingsaktiva, funktionärer och ledare. 

Ekonomin pekar på ett hyfsat överskott för år 

2012 istället för ett ohyfsat budgetunderskott. 

Budgetförslagen för 2013 samlades in och 

ska sammanställas till nästa möte. Älgdreven 

är avslutade och summerade. Dom 6 som gått 

3 drev eller fler bjöds på julbord på Villan. 

Julkärvar såldes i samband med Lions 

Julmarknad för 1800 kr. Förslag på  nya 

regler för ungdomsserien är framtagna. 

Registreringen av tävlings- och tränings-

deltagandet ska Mikael Johansson 

sammanställa och snart får alla Ekare som 

tävlat / tränings-OL-at sina statistikuppgifter 

för år 2012. Det ser ut som att några av oss 

kommer att erhålla medalj för flitigt tävlande 

/ tränande. Skinkmackerijulfesten 8:e 

december i Botorp lockade ett 20-tal 

medlemmar. Träd-/ busk-gallring har skett 

ner mot sjökanten vid Botorp. Ris- / skräp- 

högen vid Botorp har eldats upp. En första 

bemanningslista för 43-kavlen lö-sö 10-11 

augusti vid Karstorp är framtagen. 

Personalansvarig för varje ansvarsområde 

kommer inom kort ta kontakt med sin 

föreslagna personal och ge förhandsinfo. 

Ansvariga är: Camping, vatten, el mm: Hans 

Ax. Dusch, latrin, mm: Anders Enström.  

Parkering, vägvisning,mm:  Bertil 

Johansson.  Vätska, mm: Per-Inge Svensson. 

Vi hoppas att du är disponibel att hjälpa till 

och tackar ja när du blir uppringd. O du, vi 

måste ha 3 namn till valberedningen som 

ersättning för Allan som haft uppdraget 

ensamt dom senaste åren. Säg även här ja om 

du blir tillfrågad.  O varför inte, kan du tänka 

dej att bli invald i styrelsen om/när vakans 

uppstår? Säg ja.  Betesmarken vid Karstorp, 

där campig och parkering är planerade, består 

av sandig mark som bör klara hällregn. För 

säkerhets skull så ska Golfklubben vidtalas om 

dom kan ha traktor och fyrhjuling i beredskap 

om någon bil kör fast. Årsmötet 23/2 kl 13 i 

Botorp planerades och dagordningen stämdes 

av.

 

Nästa styrelsemöte torsdag 7 februari kl 17.30 Ljungv 5 

 
Bastubad i Botorp lördagar kl 14 

hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 
 
 

 
 

 
  

EKEN-NYTT 

     Feb 2013 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@bredband.net   Hemsida: http://hem.bredband.net/okeken   

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/   Klubbens lösenord zbv223. 

Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59751  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206. 

Nästa utgåva av Eken-Nytt utkommer vid nästa månadsskifte.  Manusstopp 5 – 6 da´r  innan. 

 Material önskas pr mail till: pelle.torparn@telia.com  eller efter ö.k. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

mailto:ok-eken@swipnet.se
http://home.swipnet.se/ok-eken
http://eventor.orientering.se/
mailto:pelle.torparn@telia.com


Ungdomsserien i orientering.  Anslutna klubbar är Björkfors,  OK Eken,  Kisa,  IFK Linköping,  

Linköpings AIK,  Linköpings OK,  OK skogsströvarna och Stjärnorps SK.  Tyvärr kan vi själva f.n. 

inte åta oss någon av deltävlingarna pga för få ungdomar och brist på ledare och arrangörsfolk. 

Tävlingsreglerna har förnyats och du kan läsa om dom på LOK:s hemsida.  

Åldersklasser är H/D 10,  H/D 12 och H/D 14. Öppna klasser för alla och med skuggor tillåtna är U1, 

U2, Motion 3,  Motion 5 och Inskolning. Tävlingsdagar är 2 – 3 kvällstävlingar, onsdag eller torsdag, 

på våren, och på hösten en kvällstävling och avslutningstävlingen på en lördag. 

 

OK Eken 600 år är vi inte ännu men 55 år har vi kommit upp i. 

Och Åtvids 600-årsjubileum har vi tjuvstartat med när Anders E deltog i kommunen föreningsträff 

för att skapa gemenskap och förhoppningsvis stötta varandra med att aktivera socknaborna. 

Några av de deltagande föreningarna nappade på erbjudandet om prova på orientering/ 

terränglöpning i samband med våra tisdagsträningar.  

Fick även förfrågan om vi inte kan arrangera barnvagnsorientering i centrala åtvid, så har vi någon 

med barn eller barnbarn så finns möjligheten. 

 

Optimisten ser alltid ljuset i tillvaron.  Pessimisten är den som släcker ljuset. 

 
Kamelkalven utfrågar kamelmamman: Varför har vi så´n här päls och så långa ben..??.. Det är för 

att vi är anpassade för ökenlivet, svarade mamman.   …. och varför har vi så breda klövar..??..  Det  

är för att vi inte ska sjunka ner i ökensanden vid ökenvandring.  …och varför har vi två pucklar på 

ryggen..??.. Pucklorna har vi som vattenförråd vid långa ökenvandringar.  …men mamma, varför 

befinner vi oss då i Borås Djurpark..??? 

 

KALLELSE TILL 
OK EKENS ÅRSMÖTE 

Lördag  2013-02-23  kl 13.00 i Botorp 

Traditionellt bjuds det på smörgåstårta mm efteråt.  Och P-I-anounderhållning. 
Förslag till ärenden att behandla på årsmötet ska vara skriftligt inlämnade till styrelsen 3 veckor före årsmötet 
 

Ärenden vid årsmötet 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

  3. Faställande av föredragningslista. 

  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

  5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

  6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 

  7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksam- 

 hets-/räkenskapsåret. 

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

  9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året 

11. Val av: 

 a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

 b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

 c. 2 suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år 

 d. 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 2 år (halva antalet av vardera varje år). 

 e. 3 Ledamöter i valberedningen för en tid av 2. år,; 

 f. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har 

    rätt att representera med ombud. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

13. Övriga frågor. 


