
 

 

     

Kallelse till OK EKENS ÅRSMÖTE 2019 

 lördagen 23:e februari kl 11.00 i Botorp. 

Dä ä då vi vräker i oss smörgåstårtera. 
 
Från styrelsemötet 15/1 Ljungv 5. 
Närvarande  Niclas W (ordf), Erik (mötessekr). Enström, Ax och P-I. 

Information om barntränarutbildning och kartritning har inkommit. På ÖOFs arrangörsträff 14 mars deltar Niclas 

W och Ax. Kommunen inbjuder till föreningsträff 12 febr och där deltar Enström.  Vårt klädförråd ska 

inventeras. Pengar avsatta för den numera inte aktiva SW-kavlen, kan användas till ungdomsaktiviteter. 

Fondvärdena ska ses över innan årsmötet. Arbetet med vandringslederna, vem som gör vad, vad som behöver 

göras, mm, ska redas ut till våren. Du kan fortfarande nyttja träningsbanan i Villahagen, ett 20-tal har redan gjort 

det. Blir det mer än ett par dm snö, så kommer kotrollerna att plockas in. Corren tar inte längre emot mail eller 

pappar om notiser under ”I dag”, ex ang. tisdags-OL. Vi måste föra in våra aktiiteter på Correns evenemangssite, 

och därifrån hämtar Corren infon. Rebecka Lindberg har även i år för avsikt att ha bl.a. ungdomsläger och jobba 

för deltagande i mixade kavlelag. TC och start för Natt-DM fr 30/8 nere vid kommunens Håcklaanläggning och 

hundklubben är under fortsatt utredning. Tisdagsträningarna i vår planeras starta 9:e april och med 11 tillfällen, 

och i höst 6:e aug och med 9 tillfällen. Uthyrningar i Botorp uppe i c:a 7 Tkr för år 2019. 

Nästa styrelsemöte tisdag 5 mars 2019 kl 17.30 Ljungvägen 5. 
 

Egna arrangemang 2019: Midvinterduellen on 13 mars. Natt-DM fr 30 augusti på Håcklakartan. Skol-OL i maj 

med Centralskolan i Hallaholm och i oktober med Alléskolan i Humpa. Anders Enström svarar för skolornas 

arrangemang. Naturpsset maj – september. 

Träningsbanan i Villahagen med 16 kontroller är fortfarande disponibel.   

 

 

Botorps framtid. Ännu inget besked från Baroniet om hur dom vill lösa avloppsfrågan i Botorp. Det avgör helt 

om vi kan tänkas fortsätta med vår klubbstuga.  Kom gärna   till årsmötet för fortsatt debatt om Botorps framtid. 
 

I Botorp upptäckte en jägare att toan till vänster i entréplanet läckte så det var vatten på golvet. Det visade sej att 

toastolen hade spruckit. Den är nu utbytt av Comfort.     Samtliga sängars drapålakan och örngott är nytvättade. 

Uthyrningar i Botorp år 2019;  I febr: Ti-On 5-6/2 Jaktelever från Forshaga. I maj: To kväll 16/5 Scanfil-OL.   

I Juli: To-Sö 5-7/6 Kanotgäng Eksjö/Spaak. 

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden.  

 

OK Ekens styrelse:  Ordf. Niclas Wiklund, kassör Anders Enström, sekr. Hans Ax, ledamöter Erik Österberg 

och Per-Inge Svensson, suppl. Niklas Rönnbäck och Jan-Erik Lundqvist, revisorer Enar Wiklund och Bertil 

Johansson, rev.suppl. Bo Andersson, valberedning 3 st pga vakanser är styrelsen, men frivilliga sökes. 

1 år sitter ordförande och suppleanter, övriga 2 år. 

Avgående alt. omväljs vid årsmötet är: Niclas W, Enström, P-I, Rönnbäck, J-E L, Bertil o Bo. 

Valberedningen (som inte finns) har det jäktigt. Styrelsemedlemmar avgår ev. och ev. nya är på G.  
 

-Svara ärligt ja eller nej på frågan:  -Har du slutat upp med att ljuga om dina kontrollmissar? 

-Vad kallas en raggare utan kvinna?  Svar: -Raggmunk. 

 

 

 

EKEN-NYTT 

 Febr 2019 

 

 

 

  2007 

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 12406. 

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