
 

 

    

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 

I BOTORP SÖNDAGEN 19 Feb KL 11.00.   

Se bif. dagordning/verksametsberättelse. 

Klubben BJUDER  på SMÖRGÅSTÅRTA, mm. 

 

Från styrelsemötet 17 jan. Ljungv 5.

Ordf. Niclas W öppnade mötet och Anders E 

skötte pennan. Återigen var vi ”full” styrelse, 

dvs utöver redan nämnda, åven Erik Ö, Ax, 

Rönnbäck o P-I.  Från Åtv. Kommun har kommit 

en inbjudan till en diskussionsträff på Åtv. 

Turistbyrå tisdag 7 febr.kl 17 –19.30 med andra 

föreningar. På dagordningen står bl.a. info om 

verksamheter och bidrag. Kaffe o smörgås till 

föranmälda.  Vår Niclas Wiklund kommer att 

närvara. Sparbanken har infört en policy för 

ansvarsfull investering av fondpengar. Årets 

resultatrapport gicks igenom och inget inträffat 

som höjde ögonbrynen. Vi följer i sort sett årets 

budget och planerar en liknande budget för 

2017.  Rapporterna från våra kommittéer till det 

här mötet, redogjordes i stort sett i Eken-Nytts 

januari-nr pga att vi inte behövde ha något möte i 

december.  Program för vårens tisdags-OL är på 

G. Rönnbäck, m.fl.i styrelsen, +Thomas P,  ska 

bestämma kartområden och startplatser. Syftet 

här är också att få tid med nödvändiga 

kartrevideringar.. Rönnbäck kontaktar ansvariga 

för NattCupen  Midvinterduellen om upplågg 

mm för tävlingen. Rönnbäckarn har även tagit in 

offert på träningskläder och tittar vidare på 

storlekar och antal för beställning. Ganska dyra 

priser, men Eken tänker, med tanke på klubbens 

ekonomi,  subventionera kläderna så det står 

härliga till. Ett baronijaktlag, som hyrde Botorp 

16-17 januari, betalade för att slippa städa. Fick 

bakläxa för kvarbliven disk, glömt släcka lysen, 

gjort några stolar ostadiga, mm, men ursäktade 

sej, och lovade salta på betalningen så vi blir 

nöjda.

Nästa styrelsemöte ti 28 febr kl 17.30 Ljungv 5. (Innebär att Eken-Nytts mars-nr kanske slirar ett par dar) 

 

Dä va som sjuttsingen, medlemsskaran i klubben har senaste året ÖKAT från 140 till 151 pers. 

 

Egna arrangemang:  Onsdag kväll 8 mars  NattCup vid S:a Botorp.   

                Söndag 4 juni Steffekavlen vid Sockertoppen / Hallaholmsområdet. 

 

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 

 Febr 2017 
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Välkommen till Botorp på söndagar vid 9.30-tiden, dä finns allti nå´tt o hitte på. 

Löpträna, skid-/ skridsko-/ pulka-åkning, fika, vedsågning, vedhuggning, ris till brasan, mm. 

 

 Bastubad i Botorp fredagar vid 17-tiden hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, m.fl.  

 

Uthyrningar/bokningar i Botorp:     On-To 1-2 febr  Skolklass Lö 11 febr kl 16-22 Bastugäng 

Sö 19 febr kl 11 Årsmöte.                    On 8 mars  NattCup kl 17-22.                     

Lö-Sö 22-23 april Pojkfotbollslag Linghem             On 26 april kl 16-22 LOKs 10-mila träning             

To i juni  kl 16-222 Partner Tech OL                  Må 14 aug  SPF Kopparn  kl 13-18 

  

Test pågår i S:a Botorp med att sänka värmen från 20 grader till 14 grader när stugan ej används. 

Gick in på nätet och  kollade hur mycket energi som sparas i en normalvilla.  Varje grad sparar      

c:a 5 % energi.  Dvs att vi i Botorp tidvis kan spara c:a 30 %. Semestrar man 1 eller flera veckor 

sparar man mycket energi med att dra ner värmen till 14-15 grader, även om man inberäknar 

återuppvärmningskostnaderna. 

 

Du kan fortfarande orientera på dom 19 kontrollerna på Skolkarta ALLÈ.    P-I har fler kartor.  Ett 

par dm snö hindrar väl inte en sann orienteringsfantast så vitt ja vet. Kartområdet sträcker sej från 

Kisavägen i söder till Centralskolan i norr. 

 

Johan Adelswärd har skickat ett tack-kort för uppvaktningen på hans 80-årsdag. 

 

Vid ”hase fram på nederbördens” DM för Östergötland (skid-DM),  där vann Hugo Persson H13 

och Niklas Rönnbäck vann H50. 

 

Damen på arbetsförmedlingen till luffaren:  - Har ni någon gång blivit erbjuden arbete?   - Bara en 

gång, annars brukar jag bli vänligt bemött. 

 

- Du Larsson, nu när du är personalchef på kommunen, kan du väl ordna ett jobb till min son?  - Vad 

kan han då?  - Inte ett skit!  - Perfekt, då kommer han att passa in precic. 

 

En äldre dam till den lilla flickan: - Vilken fin katt du har!  - Ja, igår tog den första priset på en 

fågelutställning. - Hur kommer det sej, det är ju en katt?  - Den åt upp vinnaren. 

 


