
 

KALLELSE TILL  OK EKENS ÅRSMÖTE 
Lördag 2014-02-22  kl 13.00 i Botorp 

Trditionellt bjuds på smörgåstårta,mm. Och på P-I-anoklink o Pelle-jularbodragspel om vi ej hittar nå´tt bättre. 
Förslag på 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. Fastställande av föredragningslista. 

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
§5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

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

§6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning  
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

§8. Fastställande av medlemsavgifter. 
§9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året 

§10. Val av: 

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år; 
b. 2 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. 1 revisor jämte suppleanter för en tid av 2 år. 
e. 3 Ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år 

§11. beslut om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
§13. Övriga frågor: Fortsätta med aktivitetspoäng. 

 

Styrelse        Vald    febr 2012       febr 2013        febr 2014     febr 2015     tel 

Ordförande Niclas Wiklund     

 

14307 

Kassör Helene Enström     

 

10055 

Sekreterare Anders Enström 

 

    10055 

Ledamot  Jan-Erik Lundqvist     

 

13901 

Ledamot  Per-Inge Svensson 

 

    12406 

Suppleant  Hans Ax 

 

  

 

15326 

Suppleant  Erik Österberg 

 

  

 

12383 

 

Det har börjat skramlatill i kassakistan när medlemsavgifterna droppar in men innan röstlängden tas ut till årsmötet finns 

det plats för ytterligare inbetalningar. 

Och om intresse finns tar vi ut lite pengar till en grillkorv i Botorp när vårsolen börjar värma. 

 

Välkommen att hyra Botorp 
Vår stuga är för fin och för vackert belägen för att stå outnyttjad av våra medlemmar. Om du som är medlem och 
ska ha släktträff,  födelsedagsfest, privatfest, föreningsträff, grillpartaj, kompisgänget, bastugänget, etc. så är du 
välkommen att hyra. Prisexempel: Ordinarie pris entrévåning 400 kr, medlemspris 50 % dvs 200kr, detta för upp till 
12 personer.  Uthyrning och mer prisinfo c/o pelle torparn. 
 
”En kan ju undre”.. varför man kan ha svarta / mörka strumpor / underkläder på sej en hel vecka utan att dom blir 

smutsiga,   medan vita / ljusa strumpor / underkläder blir smutsiga på en dag….??... ja bare undrer…  

 

 

 

 

 

 

 

EKEN-NYTT 

     Febr  2014 

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.  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@hotmail.com
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Från styrelsemötet 20/1 2014. 

ÖOFs årsmöte kommer att hållas 6 mars.  SOFT har 

skickat ut info om hur statliga pengar fördelas. Åtvids 

Turistbyrå vill ha hjälp att hitta intresserade besökare 

och kommuninvånare.   Niclas W och Anders E har 

varit på ordförandekonferens i LOKgården.  

Hammarkind är intresserade av 3-dagars-OL 2016.   

Tanken är att Hammarkind tar 1 tävling och kombinerar 

den med den ordinarie Tjust 2-dagars.  Ekens 

årsbesked från banken gicks igenom.  Vi har betalat 

Förbundsförsäkringen för 2014 och även betalat 

klubbavgift för Sverigelistan.  På kartfronten så har 

P-I rekat nya hygget bortom Adelsnäs beläget grensle 

över Kisavägen. Baroniet ska ge oss kartinfo om nya 

och kommande hyggen som berör våra kartor.  En 

gammal tätortskarta över Åtvid håller P-I på att 

revidera. Ambition finns att redan i vinter arrangera 

några tränings-OL bland gator och parkområden.  Om 

det blir tränings-OL på tätortskartan redan i februari,  så 

kommer det att annonseras på vår hemsida. Till 

Steffekavlen 7/6 är Näbbetorp preliminärt bokat som 

TC.  Poängsystemet för aktiva, med 1 poäng för 

tävling, och 0,5 poäng för tränings-OL, dess vara eller 

inte vara, ska beslutas på årsmötet.  Vi har skickat 

tillbaka en bekräftelse på att vi tagit del av Baroniets 

”uppsägning för omförhandling” på kontraktet till 

Botorp, vilket löper ut 31/12 2014.  Uthyrningarna i 

Botorp inbringar 6600 kr i januari, främst beroende på 

att jaktlaget från Motala hyrt 3 st 2-dygnsvistelser. 

Storstädning och fönsterputsning av 2 våningar i 

Botorp, genomfördes i början av december  av en extern 

städfirma.  Så här går Eken Nytt till: P-I skriver och 

skickar filen till Anders E. Anders kompletterar vid 

behov,  kopierar och skickar till hemsidan. AE lämnar 

bunten som ska ”te ar sia järnvägen” till Allan och 

resten till P-I. P-I sorterar efter distrikt, fixar 10-talet pr 

brev, åker ut till distributörerna Kurt,  Zander, 

Kindholm, Sten och Ingemar. Övriga läser ”Nyttet” på 

hemsidan. Tidigare har P-I kopierat ute hos Baroniet 

vid Adelsnäs och ännu tidigare nere på ÅFFs kansli. 

 

Ett avstämningsmöte inför årsmötet ska hållas 17/2. 

 

 

 

Sarah Persson  vann  Östergötlands skid-DM i D16 och broder Hugo kom 2:a i H8. 

Utvecklingsprojektet ”Åtvidaberg satsar” har startat med ett 50-tal engagerade deltagare. Som 

projektledare, förutom professor Mike Danilovic, hittar vi vår flitiga orientererska Anna Öhrvall 

Rönnbäck. 

 

Urindrivning…va ä dä för nå´tt…???...   att slå en drill… eller är det att samla in klockor..??..f—n vet…???.. 

 

Facitkoncernens direktör Gunnar Ericsson  har avlidit – här ett eget personligt minne från honom. 

År 1961 stod det så här på sportsidan i Corren: Rubrik: Gunnar Ericsson fick rätt.  Text:  Åtvidabergschefen Gunnar 

Ericsson kan nu till sina många andra förnämliga egenskaper också lägga förmågan att sia.  När Åtvidaberg i första 

halvlek spelade ganska darrigt och särskilt då högeryttern ”Torparn” Svensson så sa G.E. så här:  - Han är så dålig idag,  

så han kommer att avgöra matchen !   Det var precis vad som hände i andra halvlekens 20:e minut.  Man får hålla med 

om att den gode ”Torparn” inte gjorde något större väsen av sej,  men målet gjorde han dock, och det var ju det 

betydelsefulla i sammanhanget . 

 

Det enda sättet att undgå kritik:  gör inget,  säg inget,  var ingen. 
 
Det är genant att begå ett misstag…men det är ännu värre om ingen märker det. 
 
Medelåldern på OK Ekens medlemmar lär vara väldigt, väldigt, väldigt hög,  så knäpp händerna, läs och begrunda: 

Åldrandets bön 

Herre, du vet bättre än jag själv att jag håller på att åldras och att jag en dag ska vara gammal. 

Avhåll mig från den fatala tron att jag måste yttra mig i alla ämnen och vid alla tillfällen. 

Befria mig från begäret att jag ska ordna alla människors angelägenheter. 

Gör mig tankfull men inte dyster,  hjälpsam men inte beskäftig. 

Hjälp mig att inte repetera ändlösa detaljer,  ge mig vingar som för mig till saken. 

Försegla mina läppar angående mina krämpor och besvär,  de tilltar och det känns mer frestande att älta bekymren. 

Jag vågar inte be om ett förbättrat minne,  men jag ber om växande ödmjukhet och mindre tvärsäkerhet när mitt minne       

inte stämmer med andras.  Lär mig den strålande läxan att jag har fel ibland. 

Låt mig få bli någorlunda angenäm,  jag vill inte vara ett helgon – somliga helgon är svåra att leva med.  Men en sur 

åldring är något av kronan på djävulens verk. 

Ge mig förmågan att se det goda i oförutsedda sammanhang och att se talanger hos människor när man inte väntar sådant. 

Och käre Herre,  gör mig vänlig så jag säger det jag ser. 

Amen! 


