
Orientera i centrala Åtvid.
Andreas Tillmar har hängt ut en OL-bana i Åtvids tätort. Start och mål är vid "skiteka" och kontrollerna kommer
att hänga ute minst fram till trettondagen. Kartan finns att ladda ner via denna länk (bit.ly/35O6Ori), samt att det 
kommer att finnas utskrivna kartor vid anslagstavlan vid "skiteka". Är utlagd på vår hemsida under egna nyheter.
P-I, Ljungv 5, kan bistå med bankartor och ersätta ev. kontroller som kommit bort.

Julfesten i Botorp lördagen 14 dec.  Eldsprakande brasa välkomnade dom 18 festdeltagarna. Vädret var
inget vidare, regnigt o kyligt. Festfixare, kökspersonal, mm var Gun-Britt Sv, Wivi, Wollmar o Pelle. Deltagarna
njöt av glögg, skinkmackor, sill, köttbullar, prinskorv, kaffe, hembakad saffranskaka, mm. Om dom njöt av P-I:s 
dragspelande o piano-klinkande vete gudarna, men det har blitt tradition. En tyst minnesminut för bortgångne 
Allan väckte minnen. Natur-Pass-vinnare av presentkort blev Leif Lundén 200 kr Sportringen, Ingemar Larsson 
150 kr Linds/Sandeliuz och Leif Johansson 100 kr ICA Åtvid. Att vi var så få på julfesten beror säkert på att vi 
slopat pappers-Eken-Nyttan.

Välkomna till en FörstaHjälpenKurs som Anders och Sofie Enström ska hålla i lördagen 11:e januari kl 8.00 –
-12.00 på biblioteket. Kursen är gratis. Anmälan till Anders, Anmälan senast 8 jan.

Miljökontoret kontrollerade S:a Botorps avloppsanordning 5 dec. och bedömde nu  att dagens krav på rening 
uppfylldes. Dock är det viktigt att avloppsanordningen vid sammankomster inte överbelastas.  Anordningen bör 
inte belastas mer än 700 liter/dygn. Vid kontrollen var båda luftningsrören torra och rena och försedda med en 
böj som lock. Böjen, som Engströms Rör monterat, gör att (o)intelligenta gäster fattar att luftningsrören ej är 
sopnedkast för burkar och grenar, mm. Avloppet är gammalt och underdimensionerat, men miljökontoret 
utesluter inte att anordningen kan ha tillräcklig reningskapacitet för den belastning som varit. Sannolikt behövs 
åtgärder inom en snar framtid.

Högra toan på entréplanet läckte. Orsaken var, konstaterade Engströms Rör som lagade toan, att brickorna till 
skruvarna som fäster vattenbehållaren  hade vittrat sönder och skruvarna rostat.  P-I hörde sej för med Baroniet 
innan reparationen om Baroniet bekostade en ev. ny toa, men fick till svar att sådant ”småfix”  får klubben stå 
för om man tolkar kontraktet rätt. Vid nästa krångel med den toan så bör en ny installeras. Något lurigt är det 
med vattnet i Botorp eftersom vattenbehållarna till toorna blir kolsvarta invändigt.
Ny kaffebryggare med automatisk avstängning inköpt till stugan. Har hänt att gäster glömt att stänga av den 
gamla som inte hade automatisk avstängning.
Uthyrningar i Botorp:  Lö-Sö 4-5 jan. jaktlag.  Sö-Ti 12-14 jan. jaktlag. Ti-Sö 14-19 juli, belgisk OL-klubb. 

Nästa styrelsemöte tisdag 21 jan. kl 17.30 Ljungv. 5.

Kallelse till OK EKENS ÅRSMÖTE 2020 
lördag 22 febr. kl 11.00 i Botorp. (prel.)

Då bjuds på smörgåstårtor, gu så gött.

Mandatlistan bifogas.  Ändringar från föregående lista är: Tomrummet i valberedningen fyllt med Per-Inge, 
Jan-Erik o Kersti Lundqvist. Ny revisorsuppleant är Jan-Åke Karlsson som ersätter Bo Andersson. Avgående i 
Stug- är Sten Johansson. Nya i MUT- (Motion, Ungdom, Tävling) är Karolina Fyrsten och Andreas Tillmar med 
sikte på Ungdoms-.

Ha en god fortsättning på nya året

EKEN-NYTT
 Jan 2020

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@hotmail.com    
Hemsida: http://www.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.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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Val/omval/nyval till/vid årsmötet i febr. år 2019
Styrelse, revisorer, valberedning
Uppdrag     År
Ordförande    1 Niclas Wiklund Omvald 2019 0768-507288

Anders Enström Omvald febr 2019 070-2892899

Sekreterare   2 Hans Ax  1 år kvar 0734-182888

Erik Österberg 076-1662924

Karolina Fyrsten
Niclas Rönnbäck 070-5531999

Andreas Tillmar 702419296

Revisor         2 Enar Wiklund 703916345

Revisor         2 Bertil Johansson 0702-392390

Revisorsuppl 1 Jan-Åke Karlsson 705374284

Valberedning 2 073-5156246

Valberedning 2 Kersti Lundqvist 073-5156246

Mandattider OK Eken Val/omval/nyval till/vid mötet i nov 2019
Kommittéer Sammankallande Telefon

Uppdrag
Arbets- Hans Ax  734182888
     " Niclas Wiklund 768507288
     " Ingemar Larsson 730394243
Kart- Thomas Persson 70051380

Per-Inge Svensson
   " Holger Persson 705518828

Stug- Gun-Britt Svensson 761482406
   " Stig Emmoth 730613600

Per-Inge Svensson 730579023
MUT Motion Anders Enström 702892899

Erik Österberg 761662924
Niklas Rönnbäck 705531999
Karolina Fyrsten 730367090
Andreas Tillmar

Väljes 2 år. Rullande alt. ändring
    "   skolan Gunlög Bremer Central 0730-213154
    "   skolan Andreas Malmqvist Facetten 070-2200398
    "   skolan Jenny Enerby Allé 10885
Senaste justering: 2019-12-04 Per-Inge

Mandattider OK Eken 
          Vald period                   Telefon

Namn                     febr 2018   febr 2019         febr 2020   febr 2021

Kassör           2

Ledamot       2
Ledamot       2 730 367 090

Suppleant     1
Suppleant     1

Jan-Erik Lundqvist

Valberedning 2 Per-Inge Svensson 0730 579023  

                                                                       1 år ordf. o suppl.. Övriga 2 år.

        Vald period

Namn                       nov 2018    nov 2019 nov                 nov2020    nov2021

                1 år kvar
  Omvald nov 2019 

   "   + Eken-Nytt 730 579 023

   "  +  uthyrning

   "     Ungdom
   "    Tävling
   "    Ungdom
   "    Ungdom 702 419 295

Inbetalningsuppgifter för medlemsavgiften 2020 kommer att distribueras under januari.
I första hand via mail till dom få som vi har adress till, övriga får inbetalningskort så fort 
kassören hinner skriva och dela ut. Vill ni ha inbetalningskort i pappersformat i stället för 
mail eller tvärt om skicka gärna en rad till ok-eken@hotmail.com 0702892899 för att spara 
miljö och tid.
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