
     

 

Från årsmötet i Botorp 25 febr.:

Röstlängd för mötet fastställdes och 

annonseringen om mötet i Eken-Nytt och på 

hemsidan godkändes.  Ordinarie ordf. o sekr., 

Niclas W o Hans Ax, valdes att leda 

årsmötet. Till justerare valdes Enar Wiklund 

och Ingemar Larsson. Från verksamhets-

berättelsen för 2017 kan nämnas: C:a 4000 kr 

förlust. Kistbotten på en stabil hög nivå. 

Största inkomsterna är medlemsavgifter, 

uthyrning av Botorp, ledskötsel och 

Skolverksamhet. Årsmötet 2017 bevistades 

av 13 pers. (2018 av 14 pers.). Regelbundna 

styrelsemöten under året. Eken-Nytt har 

utkommit varje månad. Antal medlemmar 

2017 var 151 st.. (Nu är vi 157 st., därav 59 

pensionärer). Löpande skötsel av vandrings- 

och kanotleder har utförts. NaturPass och 

uppdatering av kartor har genomförts. 

Anders Enström basat orienteringsdagar för 

240 st Alléskoleelever, 100 st Central- 

skoleelever och 80 st Gymnasie- skolelever. 

S:a Botorp har främst uthyrts till skolor och 

jaktlag. Var medarrangörer i NattCup 8/3 vid 

Botorp.  Antal medlemmar som tävlat var 21 

st, antal tävlingar 38 st och antal starter 137 

st.. Antal starter vid våra tisdags-OL var 275 

st. Balans- och resultaträkning godkändes. 

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 

Verksamhetsplanen för 2018 godkändes. 

Niclas W valdes till ordf. för en tid av 1 år.  

Hans Ax och Erik Österberg som ledamöter i 

2 år. Anders E o Per-Inge har 1 år kvar som 

ledamöter. Niklas Rönnbäck och J-E 

Lundqvist valdes som suppleanter på 1 år. 

Enar Wiklund valdes som revisor på 2 år och 

revisorsuppleant Bo Andersson. Styrelsen får 

själva ombesörja valberedning och utse 

ombud till distriktsmöten och andra möten. 

Inga motioner fanns att behandla. På övriga 

frågor var S:a Botorps framtid ämnet. Det 

lutar åt en avveckling för Ekens del, vi vill 

inte kosta på en ny avloppsanläggning för 

160-170 tkr. Detta mot bakgrund av att 

medlemmarna utnyttjar stugan minimalt. Vad 

vi förstår av samtalen med Baroniet är, att  

Baroniet heller inte vill betala för en ny 

avloppsanläggning. Alternativen är   filtrerat 

vatten till kök och duschar, plus ex. mulltoor. 

Och vad är Baroniets alternativ om vi kastar 

yxan i Övre Virken  Vi får avvakta och se  

vad Baroniet och Kommunen kommer 

överens  om i frågan om avloppet. Förslag till 

var en ev. ny klubbstuga skulle vara 

lämpligast är vid Skidstugan i Humpa, där 

ÅIF har sin. Alt. vid  Hallaholmstorpet, där 

Scouterna har sin. 

 Niclas förklarade årsmötet avslutat.              Nästa styrelsemöte to 22/3 kl 17.30 Ljungv 5 

 

Efter mötet uppvaktades Anders Enström, för sin nyss fyllda 50-årsdag, med Presentkort från 

Trädgårdshotellet och med Blomster. 

Avslutningsvis blev det ”o vräke i sa” så mycke smörgåstårta man orkade med. 

 

En av OK Ekens grundare, Lennart Haglund, har stilla insomnat på äldreboendet. Han var en 

sann OL-fantast, flitigt tävlande, mångårig i styrelsen,  tävlingssekreterare, på äldre da´r en 

entusiastisk fiskare, vann många fisketävlingar, efterlämnar en enorm pokalsamling. Lennart 

blev 86 år. 

 

 

 

 

 

 

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 Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 12406. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

EKEN-NYTT 

 Mars 2018 
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Resultat från EM i Skidorientering i Bulgarien: Tove Alexandersson guld i Sprint, Medel och 

Mixed Stafett ihop med Erik Rost. Erik Rost guld i Lång, silver i Sprint och Guld i Mixed 

Stafett ihop med Tove. 

 

Ang. Jerringpriset och Aftonbladets (rättvisare) SIFO-resultat, så fick Tove Alexandersson 

där 10 % av rösterna, Sara Sjöström 44 % och Peter Fredriksson (som TV-vann?) 5 %.            

I SIFOt fick man bara rösta en gång pr person, i motsats till, vid den TV-sända Idrottsgalan, 

där man fick rösta flera ggr pr person. En kan ju undre varför …?? 

 

Skid-DM 3 febr i Boxholm: H14 1:a Hugo Persson av 4. Vinst med 47 sek. 

 

Uthyrn/bokn i Botorp:    On kväll 14 mars Natt-Cup(ev)     Nyb.kurs Sö f.m  4/3, 18/3.     

Lö-Sö 7-8/4 Pojkfotb.lag  Fr-Sö 20-22/4 LOK Sw. Leuge    To kväll 24 maj Partner Tech-OL 

Mids.afton 22/6 (prel/P-I). 

 

Intäkter/utgifter för S.a Botorp åren 2010 – 2017. Utdrag från kassörens årsmötespapper: 

Intäkter 252 tkr.  Utgifter 428 tkr.  = 176 tkr minus på 8 år, dvs  22 tkr/år,  = 60 kr/dag, 

= 420 kr/vecka, = c:a 1800 kr/månad. 
 

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden. 

 

Egna arrangemang: Nybörjarkursen fortsätter sö f.m. 4/3 och 18/3 i Botorp. Glädjande 

med ett 10-tal barn och ungdomar vid första kursen 18/2, med Erik Ö. o Anders E. m.fl. vid 

rodret.            Medhjälp vid (ev) NattCup 14/3 vid Botorp.  Hyra ut husbilsplatser 

vid Botorp och tillhandahålla träningspaket inför LOKs Swedish Leuge 22 april. 

 

 

På dansbanan: Han var på pickalurven, men försökte ändå bjuda upp en dam till en dans.        

- Nej, sa hon, du är för full. - Tror du, sa han, att jag hade bjudit upp e´ så´nn som dej annars. 

 

Det äldre äkta paret var ordentligt osams igen. - Det hade varit bättre att jag varit gift med 

djävulen själv, skrek hon. Han, efter lite betänketid: - Nej du, så nära släktingar får inte gifta 

sej med varandra. 

 

Bättre en vass Kalla än en kass valla. 

 

 

 


