
Från digitala mötet 12 jan. 2021.
Deltagare:  Niclas W,  Tillmar,  Enström,  Rönnbäck,  Karolina Fyrsten,  Erik Ö. och 
adjungerad Caroline Lind(”mötessekr.”).
Årsmötet bestämdes prel, till lördag 27 febr. Kan det köras digitalt? Internetvana behövs.
10000 kr-pengarna från Länsförsäkringar ska bl.a. nyttjas till annonsering om våra tisdags-
OL m.m. i Åtvidabergsplatsen. Niclas W gör upp om ett annonspaket med tidningen. Erik och
Caroline filar på hur förstaannonsen ska se ut.
Kartområde och ansvarig ska innan nästa möte spikas till dom 4 första träningarna i vår.    
Erik föreslår att vi lägger upp alla träningar digitalt + att posta dom på Livelox. Han ska också
fila på en banläggarinstruktion så vi gör så lika som möjligt från gång till gång.
Ett kartprojekt ska startas. Under året ska vi inventera och samla ihop alla gamla kartor, 
scanna in dom och skapa ett bibliotek.  Niclas W kollar upp vilka kartor som är lämpliga, 
Enström scannar av dom fortlöpande och Erik/Caroline laddar upp dom på webben.
På OneDrive ska Erik rensa upp när nya kartbasen kommer in.
Med Baroniet ska vi ta upp vägbomsfrågan i de områden där vi har aktuella kartor på deras 
marker, ex. Botorp, Äntorp. m.fl. områden. Rönnbäck tar kontakten.
Sprintkartan till DM 2023..  Erik meddelar Thomas att gå vidare med att ta fram kartan.
Söndagsträningen vid Botorp kl 09:30 fortsätter vid lämplig väderlek. Fler barn välkomnas.
Nya svarta tröjor har Rönnbäck fått offert på.  Antal att köpa in, vanliga vuxensubventionen 
om 50 % och ännu mer subventionering för barn/ungdom diskuterades. Jackor och byxor ska
vi ta upp beställningar på under våren och även där bör klubben subventionera stort. Kläderna
ska finnas till försäljning på träningarna.
Ekonomi. Enström föredrog ekonomin inför årsskiftet. Kartinkomster på Swish 680 kr.
Botorp. Sovvåningspriset på 400 kr/natt föreslår P-I ändras till 60 kr/bädd. Förslag att höja 
entrévåningspriset. Enström och P-I samsas om ett förslag till nästa styrelsemöte.
Eken-nytt/Hemsida
Per-Inge ställer sig positiv till förnyelse kring Eken-nytt. Erik har pratat med Malva som kan 
tänka sig att bidra, vilket även Caroline vill göra. Caroline presenterade idéer om hur framtida
Eken-nytt kan se ut och distribueras.
Caroline har även tagit fram ett förslag på ny hemsida. Erik och Caroline fick fullt förtroende 
för att registrera okeken.se, samt att arbeta vidare med nya hemsidan.
Till Sten Johanssons minne sätter klubben in 300 kr på Alzheimerfonden.

Nästa möte tisdag 9 februari kl 19:00 online.

Botorp.  Ris/skräphögen borta vid bastun har Emmoth eldat upp. Duschrören och strilarna 
som funnits i taket i redskapsboden har flyttats till skrothögen inne i magasinet, redo för  ev. 
försäljning  Gissningsvis c:a 200 kg med värde c:a 200 kr.  Har redan 3 st uthyrnigar, bastu-
kvällar 9/1 och 19/1 + jaktlag 14-16 okt. Botorpsräkningar betalas mest med swish numera. 
Damklockan, som hittades utanför bastun för ett tag sedan, finns hos P-I. Den har sommartid.

OK Ekens Hemsida:  okeken.se       e-post-adress: ok-eken@hotmail.com    
Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59752  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206,  Swish 123 026 45 56

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/  Eget lösenord eller klubbens lösenord zbv223.
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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Kallelse till OK EKENS DIGITALA ÅRSMÖTE 2021
lördag 27 febr. kl 11.00 

Möteshandlingar och info om mötesförfarandet kan hämtas på hemsidan okeken.se.

Sorgebesked. Vår veteranorienterare Sten Johansson har stilla insomnat. Vi tackar för hans 
engagemang i klubbens allehanda arrangemang, tävlingar, träningar, älgdrev  och som 
medlem i stugkommittén i  många år, skötte han med bravur gräsklippandet i S:a Botorp. 
Sten blev 83 år.

Tillmars Jul-OL-kontroller i tätorten och i Humpa har inplockats av firma P-I/Bertil J.  
Succé igen. Jättemånga lär ha swishat runt på banorna. Glädjande nog för vår sinande digra 
kassakista, har åtminstone 34 skärmletare anammat ”gärna swishbidrag om 20 kr” som fanns 
tryckt på varje karta. Dä blir 680 kr dä. Så ska de va, uppoffringar ska helst ge inkomster.

Rättelse från förra nummart. Jordklotets landyta är 25-30 %. (ej 20-25). Vattenytan  70-75 %. 
Allt levande har motsvarande %. Tänk på att allt levande i hav och vatten sk---r däri, dvs 
valar, hajar, fiskar, mm. Rejäl WC dom har.

Hyggesnytt. Nyaste hygget i Humpa rekat och inritat på P-Is tätortskarta ÅTVIDABERG. 
Det ligger mellan Tall-Gran-stigen och Kisavägen.

Snödjupet f.n uppmätt till c:a 35 cm i Ljungvägentrakterna.

Märkliga P-I-händelser från förr drabbas ni härmed av, alt. att ni hoppar över följande:
Saxpendel. En kväll på 60-talet kom jag hem till min ungkarlslya på Smällgatan, klädde om för löpträning, hade
använt en vanlig gjutjärnsmetallsax, hängde den på en järnkrok, och den började pendla. Kom hem efter en
timma, saxen pendlade fortfarande. La mej vid midnatt, saxen pendlade fortfarande. Vaknade da´n därpå, saxen
pendlade fortfarande, men mindre. Var tvungen att sticka hem på middan och kolla, men då hade saxen tröttnat
på ”pendelshowen”. Kan når mänske förklare hur i h..e den kunde pendla så länge? Hur fick den ”power”?
Försvunnen cykel. Det här var vintern på 70-talet. Cyklade efter middan hemma på Ljungvägen ner till jobbet,
skulle bromsa in vid cykelstället, tyvärr på en isfläck. Cykeln försvann på tiondelssekunden under mej, märkligt
nog hamnade jag stående på fötterna. Cykeln syntes inte till…??  Nu var det en isgata 8-10 m ner till en snövall,
som hade ett isgupp, som cykeln måste ha studsat över. Gick ner till snövallen och skulle hämta cykeln i snön
nere i slänten... Men där fanns ingen cykel..??. Vet inte hur länge jag stod där och glodde, i alla fall hade jag
nog ett face liknande en fågelholk. Till sist såg jag något som stack upp ur snön långt nere i slänten. Det var en
bit av styret. Cykeln hade fått en mycket hög fart på isgatan och studsat längdhopp på isguppet och landat i en
djup driva med lätt snö. Den här unika händelsen hade en förklaring i alla fall.
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