
Från digitala mötet 9 febr. 2021. 
Deltagare: Niclas W, Tillmar, Enström, Erik, Ax, Rönnbäck, adj. Caroline Lind (mötes.sekr). 
Årsmötet körs digitalt 27 febr. kl 11.00.  Enström skickar dokumenten, Caroline lägger upp 
infon på webben och Erik skapar mötet, ev. i Google Meet. 
Annonsering om våra träningar ska införas i ÅP (Åtvidabergsplatsen), den första i ÅP som 
utges 23 mars, med deadline 11 mars. Pengarnas tas från gåvan från Länsförsäkringar.
Träningarna, dom fyra första tisdagarna, ska stå med i ÅP-s utgåva 23 mars. 
Erik filar på riktlinjer och som förs in på webben. Bana A och B valfritt med små eller stora 
skärmar utan nr.  Bana C och D med stora skärmar. Endast D-banan behöver kodnr.  
Informera om stora eller små. Lådan, den gamla tunga trotjänaren, behövs inte längre. 
Alla kartor vi har ska scannas in och samlas i ett bibliotek.  Enström scannar och 
Erik/Caroline laddar upp kartorna på webben.
Nyaste kartbaserna från Thomas är på väg.  Erik rensar dom gamla.
Sprintkarta i centrala Åtvid till sprint-DM 2023 diskuterades. Har vi tillräckligt med 
funktionärer? Vi tror vi har. Arrangemanget gör att vi får stor uppmärksamhet och vi kommer 
att få stor nytta av en proffsig sprintkarta framöver.
Ekonomi.  Gicks igenom.  Bl.a. Botorp minus 28000 . Prislistan för Botorp har justerats. 
Ungdomsserien har vi fått förfrågan om vi hålla i den i år. Tillmar svarar att vi är positiva till 
arrangemanget. Tänkt närområde ska bestämmas så revidering kan ske i tid.
Nästa styrelsemöte tisdag 16 mars kl 19.00 Online.

Botorpsstatistik på uthyrningar 2020:  27 dygn/övernattningar, varav 2 dygn skolklasser. 
20 dagtidsaktiviteter utomhus, med tillgång till toa. Ledare/lärare med tillgång till kylskåp.
18 bastuuthyrningar, Ekens fredagsbastande ej medräknat.      5 tillfällen enbart entréplanet.
Botorpsekonomi 2020: Förlust 28000.  Största utgifterna i tkr: Hyra 16´,  el 21´ och 
rep/underhåll 14´(= c:a dubbelt mot normalt).  Hyresintäkter i tkr: 25´. 
Prislisteändring: Sovvåning från 400 kr/natt till 60 kr/bädd och natt. Entrévåning från 400 till 
500 kr pr tillfälle.  Utomhusaktiviteter från 200 till 300 kr pr tillfälle, = normalt skolklasser.

Banläggare i vår:  13/4   P-I, vid helt nytt område vid Mormorsgruvans gruvor.  20/4 Erik.   
27/4 Niclas W.  4/5 Tillmar.   11/5 Rönnbäck.  18/5 Enström.   25/5 Ax.   1/6 Tillmar.   
8/6 Holger.    15/6 Rönnbäck.   22/6 Bertil/Stig.               Reservation för byten och ändringar.
Banlängder från  lätt  D 1-2 km till svår A 4-5 km. Viktigast att D-banan blir perfekt, dvs att 
kartbild och verklighet stämmer.  Kontrollerna ska hänga kvar till kl 14 söndag e.m. den 
vecka som träningen är. 
Skärmförråd hos pi:  80-tal stora.  50-tal små. 100-tals NaturPass-skärmar.
Plastfickeförråd hos pi:  A5 c:a 400.   A4 c:a 350.  A3 c:a 500.
Stiftklämmeförrådet är gediget och till salu.

Protokoll vid OK Ekens digitala årsmöte 2021–02-27 kl:11.00 i Micrrosoft Teams.
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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.torparn39@gmail.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 0730579023 / 0761482406

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj.
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 Protokoll vid OK Ekens digitala årsmöte 2021-02-27 kl 11,00 i Microsoft Teams     

§1. Samtliga 8 närvarande är betalande medlemmar med rösträtt, se bilaga på närvarande.
§2. Mötet behörigt utlyst via medlemsblad och hemsida.
§3. Föredragningslistan godkändes
§4. Mötesordförande Niclas Wiklund och mötessekreterare Caroline Lind.
§5. Till protokolljusterare valdes Anders Enström och rösträknare Jan Åke Karlsson.

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

§6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret lästes upp och godkändes.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser godkändes.
§8. Ingen ändring av medlemsavgifter.
§9. Verksamhetsplan samt budget för det kommande året godkändes.
§10. Val av:

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år Niclas Wiklund;
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

          Omval Anders Enström och nyval Caroline Lind.
c. 2 suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av 1 år.

Omval Niklas Rönnbäck och Andreas Tillmar.
d. 1 revisor för en tid av 2 år och 1 revisorsuppleant för en tid av 1 år.

Omval Bertil Johansson revisor och Jan Åke Karlsson 
Revisorsuppleant 
(Enar Wiklund Revisor 1 år kvar). 

e. 2 Ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år.
Omval Jan-Erik och Kersti Lundqvist, (Per-Inge Svensson 1 år kvar)

§11. Styrelsen utser ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.

§12. Inga ärenden utöver årsmötespunkterna, har inkommit för behandling.
§13. Inga övriga frågor uppkomna innan eller under mötet.

Bilaga, närvarolista: Niclas Wiklund,  Hans Ax,  Anders Enström,  Erik Österberg, 
Caroline Lind,  Andreas Tillmar,  Jan-Åke Karlsson,  Inga-Lill Karlsson.

Orientera nu i område Templet-Adelsnäs.
Kartor med en 2,4-km:sbana finns i Ekenlådan intill Sketeka. Kan ev. hämtas på nätet.

Kontrollerna får vara kvar så länge elstängslet ej har strömming.
Så här kollar du om elen är på:  Ta ett ordentligt greppatag om en av trådarna så …  

Några Svensk-Norska översättningar kan vi väl ta mä:  Plåster = Klantetejp.   Alkoläsk = Rusbrus.  
Ostbågar = Ostepop.   Toalettpapper = Rumpeputs.   Lugn = Rolig.   Freestyle = Lommedisco.
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