
 

     

 

Ha en god fortsättning på det nya året. 

 

 

Nästa styrelsemöte sö 24 jan 2016 i Botorp kl 11:00, direkt efter träningen 09:30. 

 

 

KALLELSE TILL OK EKENS ÅRSMÖTE 

I BOTORP SÖNDAGEN 21 februari KL 11.00. 

Passar då bra att va mä på träningen som startar vid 09.30-tiden. 
Klubben bjuder på smörgåstårta mm  efter förhandlingarna, så kom o vräk i er igen. 

Val vid årsmötet:  Avgående. Niclas(ordf), Ax (sekr), Erik (ledamot), Rönnbäck (led), Vakant (led), Enar (revisor),  

Bo A (rev.supp), Vakant x  3 (valberedn).  Stor? risk? att det (inte?) väljs in nya unga krafter. 

Har 1 år kvar:  Anders E (kassör),  Per-Inge (ledamot,  Bertil J (revisor) 
 

Välkomna till löpträning, skid-skridsko-åkning i Botorp söndagar med start vid 9.30-tiden. 

Välkomna till bastubad i Botorp lördagar vid 14-tiden. 

Fler hyresgäster önskas till stugan. Uthyrt 7-9/1 och 14-16/1 till jaktlag. 6-7/2 till medlem. 

Stugnytt:  Matsalsborden är nystadiga och filmduken lagad c/o firma Wollmar/Emmoth. 

En söt råtta till har mist livet under diskbänken. Familjen Flintas datorutrustning i Botorp är skrotad. 

  

Julfesten sö 20/12 blev mer välbesökt än på flera år.. Drygt 20 vuxna och 3 barn, 

Strykande åtgång på skinkmackor, köttbullar och prinskorv. Som vanligt ”drabbades”    

besökarna också av P-I-ano-klink. Intresset för Natur-Passet var rekordlågt. Endast 8 

st startkort återlämnades till dragningen vid julfesten. Och som vanligt så snodde 

family Morlons åt sej (dom 2 låga) högvinsterna, 3 trisslotter till Emelie och 2 triss till 

Louise. Elisabeth Österberg vann 1 trisslott. Som avslutning visade Allan bilder från 

2004 då nya genomfarten genom Åtidaberg för RV 35 byggdes, liksom nya gångbron 

över 35-an, med värmeslingo,r från resecentrum till torget resp. ner till järnvägsgatan. 

 
Vv observera att Eken-Nytts februarinr blir någon vecka sen pga bortrest ”oeddaktör” 18/1 – 3/2. 

 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@hotmail.com     

Hemsida: http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/   

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

Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59752  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. 

EKEN-NYTT 

 Jan 2016 
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