
 

 
 
 

 
 

Protokoll för 
OK EKENS ÅRSMÖTE 

2014-02-22 KL: 13.00 I S BOTORP 
Närvarande: Enar Wiklund, Monica Lindblad, Erik Österberg, Helene Enström, Per-Inge 

Svensson, Bertil Johansson, Torgny Johansson, Hans Ax, Niclas Wiklund, Anders Enström, 

Sten Johansson, Stig Emmoth. 

§1. Samtliga närvarande är medlemmar och har rätt till varsin röst. 

§2. Mötet har utlysts i Eken-Nytt och på hemsidan. 

§3. Dagordningen godkändes efter justering av numreringen. 

§4. Niclas Wiklund valdes till mötesordförande och Anders Enström till sekreterare 

§5. Bertil Johansson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret godkändes 

§7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhetsåret godkändes 

§8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

/räkenskapsåret lästes upp av Enar och godkändes. 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser godkändes 

§10. Medlemsavgifterna gäller under 2014 och medlemsåldrar och avgift justeras till 2015. 

för att anpassas till gällande bidragsregler arbetar styrelsen fram ett förslag under året. 

§11. Verksamhetsplan samt budget för det kommande året godkändes. 

§12. Val av: 

a. Niclas Wiklund valdes till ordförande för en tid av 2 år; 

b. Hans Ax och Erik Österberg valdes som ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 

c. Helene Enström valdes till suppleant och 1 suppleantpost är vakant och styrelsen ska 

försöka hitta en person under året. 

d. Enar Wiklund valdes till revisor, Styrelsen kollar om Bo Andersson fortsätter som 

suppleant, för en tid av 2 år. 

e. Samtliga ledamöter i valberedningen är vakanta tills styrelsen hittar ersättare. 

§13. Styrelsen utser ombud löpande under året till ÖOF-möten och andra möten där föreningen 

har rätt att representera med ombud. 

§14. Inga inkomna motioner fanns att besluta om 

§15. Eftersom inga åsikter inkommit efter styrelsens förfrågningar via Eken-Nytt beslöts att inte 

fortsätta med beräkningen av tävlings och aktivitetspoäng. 

Klubben är medlem i Sverigelistan via Eventor och tävlingspoäng i förhållande till hela 

landet går att se där. 

Åtvidaberg den 22/2 2014      Vid protokollet: Anders Ensrtöm 

 
Antalet registrerade medlemmar vid nyårsskiftet 2013 / 2014 var 155 st. På årsmötet nu  deltog 12 st,  vilket ger en 9-%-ig 

ökning från antalet 11 st i fjol. Pinsamt för en förening att så få kommer på årsmötet. Är dom flesta nöjda? Behövs flera rullatorer?  

. En tredjedel av våra medlemmar är över 65 år. Att aviserat P-I-anoklink och P-I-anodragspel  som underhållning inte kunde  locka   

(eller avskräcka..??)  fler kunde P-I  P-I-nsamt konstatera. Men, hugaligen, vilka smarriga smörgåstårtor vi slafsade i oss efteråt. 

Intresset för våra tisdags-OL måste vi försöka öka på något sätt. På 10-talet tisdags-Ol 2013 var det bara i genomsnitt ett 15-tal 

varje gång. 

 

Botorp är uthyrt lördag e.m. / kväll 12 april för en 60-årsfest med 30 – 40 gäster till en 60-års-jubilar med Eken-anknytning. Vi 

önskar fler bokningar i den stilen. Är det för trångt hemma så är Botorp ett ypperligt alternativ. 

 

LYCKA  är en god hälsa och ett dåligt minne. 
Det finns inget värde i sådant som inte är svårt att uppnå. 

Ju större svårighet, desto stoltare är man när man har övervunnit den. 
 

  

EKEN-NYTT 

     Mars  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
http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/
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mailto:pelle.torparn@telia.com


 

Bastubad i Botorp lördagar kl 14 
hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 
Men kontakta Bertil eller Emmoth innan du åker ut, så du inte blir ensam. 

 

Sarah Persson – helsida i Corren 21/2 
Var tvungen att be pappa Thomas om ”inside”  information om hennes bravader.  O här ä den: 

Här kommer lite om Sarah och Hugos framfart i skidspåren. 
På längdsidan har Sarah tävlat med framgång ända sedan mitten på dec, hon har kört en mängd stora 

ungdomstävlingar med framgång, topp5 när det gått som bäst. 
 På Götalandsmästerskapen i längd knep hon ett silver efter en tuff kamp med Johanna Hagström,  endast slagen med 

15sek på 5km skate. Johanna har vunnit USM i längd två år på raken. Hugo kom 4a på GM. 
 På Ungdomsvasan över 9km kom Sarah 7:a av ca 60 startande,  hon låg fyra in på upploppet i Mora,  men hade lite 

för lite fäste upp för den sista backen och blev omåkt. 
Hon valde själv att åka med mindre fäste och staka större delen av banan. 
Hugo kom 21a i H9-10 över 3km av ca 100-startande. 
 I skidorienteringen har det gått enligt plan med ett USM guld på Långdistans och ett silver på sprinten. 
Tävlingarna gick i Åkersjön 12mil nv Östersund. 
På JVM testerna i Orsa gjorde hon stabila lopp och blev uttagen till UEM i Estland. 
Vi hade redan bestämt att hon skulle tacka nej till att följa med p.g.a det krockade med SM och Ungdomsvasan. 
 Under Mars kommer hon åka Riksfinalen i Folksam cup som går i Östersund. 
Säsongen avslutas i Orsa första helgen i April. 
  

Femårsplan för OK Ekens kartor 2014.  Senaste justering i januari 2014 

Förkortningar:   Rek = Nyrekognosering        Rev = Revidering av bef. karta Rit = Datorrenritnig         

Try = Tryck efter                  Kbtr = Karta med banpåtryck RRT = RevRitTry 

NP = Naturpasskarta 

 
Karta 
 

Skala 
1:X´ 

Yta 
Km2 

Stor- 
lek 

Nuv. 
lager 

2014 
 

2015 2016 2017 2018 

Tätortskarta Åtvid      (för 

GP-OL = Gatu / Park-OL) 

15´ ? A4 - RRT RRT  RRT  

Skolgårdskarta  Central   A4 5      RRT   RRT  

Skolkarta  Central –Allé -
Kisavägen 

10´ 4 A4 -            RRT  RRT   

Botorp                        10´/    

                   NP Kbtr i maj                                                

7´,5  4/3 A4 25/25    RRT Kbtr 5/6  

                   (Veteran) 

RRT  RRT  

Humpa      NP Kbtr i maj 10´ 4 A4 30      RRT Kbtr 7/6  

               (SW-kavle) 

 RRT  RRT 

Torpgårdarna 10´ 4 A4 12             RRT  RRT     RRT 

Spångskogen – Äntorp - 

Nären 

10´ ? A4/A3 -                Rek        

                     Rit 

Extern  

tävling? 

Ext.tävl.? Ext.tävl.? Ext.tävl.? 

Grebo 10´ 4 A4 30                       RRT     RRT   

Björsäter 10´ 4 A4 3                  RRT     RRT 

 
Tävlingar Sö 13 april Urban-Hjärne-<kampen Lång OK Motala  

 Lö 19 april Kolmårdsdubbeln Medel OK Kolmården  

 Sö 20 april Silva League Lång Finspångs SOK  

 Må 21 april Kolmårdsdubbeln Lång OK Kolmården  

 Sö 27 april  Lång IFK Linköping  

Veteran-OL To 20 mars   GOIF Tjalve  

 To 3 april   Mjölby OK  

 To 24 april   Motala AIF  

 
Fotbollslinslus. Tränaren i Kalmar FF, Nanne Bergstrand, har sagt om sin mittfältare Henrik Rydström: Så fort han får syn på en journalist eller en 
TV-reporter,  så springer han,   och har han tur,  så hinner han ifatt dom.. 

 

Tätortskartan Åtvid håller P-I på att revidera. I nuvarande skick duger den till att ha GP-OL 

(=Gatu/Park/OrienteringsLöpning). Vi har diskuterat att vi bör synas i Centrum oftare. Därför 

planerar vi (P-I o Anders E) att ordna ett GP-OL med start / mål vid / nära torget.  

Vår stora fina Eken-vimpel blir platsen för ”TC”. Kom till torget på tisdagspremiären 25/3 17.00 

ändring meddelas via hemsidan och djungeltelegrafen.  


