
     

Från årsmötet lö 22 febr. i Botorp. 
Samtliga 16 närvarande var betalande  medlemmar med rösträtt. Mötet behörigt utlysts via 

Eken-Nytt och hemsida. Till mötesordförande valdes Hans Ax, till sekr. Anders Enström 

och till protokolljusterare och rösträknare Gun-Britt Svensson. Godkänt fick verksamhets- 

berättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för år 2019, likaså 

godkänd verksamhetsplan för år 2010.  Ingen ändring av medlemsavgifter. Val: Omval av 

ordf. Niclas Wiklund på 1 år, omval av ledamöterna Hans Ax och Erik Österberg på 2 år 

(Anders Enström och Karolina Fyrsten har ett år kvar). Omval av suppleanterna Niclas 

Rönnbäck och Andreas Tillmar på 1 år. Omval av revisor Enar Wiklund på 2 år (Bertil 

Johansson har 1 år kvar). Nyval av revisorsuppleant Jan-Åke Karlsson (ersätter Bo 

Andersson). Omval av valberedare Per-Inge Svensson på 2 år (Jan-Erik och Kersti Lundqvist 

har 1 år kvar). Ang. ekonomin så är egna kapitalet på en trygg och hög nivå, 2019 års reultat 

blev drygt 24 tkr plus, detta mest tack vare förmånligt börsresultat för tillfället. Att 

minusresultatet i Botorp var c:a 15 tkr. Det minuset kan ställas mot alternativet att hyra en 

lokal i Åtvid, i valet om fortsättning i Botorp.     Efter årsmötet vräkte vi i oss smörgåstårtera. 

 

Nästa styrelsemöte onsdag 4 mars kl 17.30 Ljungv. 5.  Viktiga kartfrågor på agendan. 

 
I Botorp har Stig Emmoth förstärkt borden med vinkeljärn för ökad stabilitet. Ett par av borden var mycket 

vingliga innan.  Checkningslistor,  riktade till våra gäster, har satts upp. Uppmaning där att  gästerna, innan 

hemfärd, kollar att städning, diskning, släckta lysen, stängda fönster, mm, är gjort. 
 
Uthyrningar i Botorp:   Lö 28 mars ungdomsträningar.   Sö 8 mars  kl 16 – 18. Jaktmöte.  Lö 4 april 10 – 19  

60-årsfest Rask. Må18 – On20 maj. Skolklass 9-or Link. Tältar. Bl.a. OL-övningar. F.d. Allé-skolelärare 

ansvarar.   Fr 19 juni (mids.aft.) kl 10 – 17  P-I-gäng.    Ti14 – Sö19 juli Belgisk OL-klubb c:o Morlon. 
 
Upptaktsträning för Ekens ungdomar lördagen 28 mars. Ett pass på f.m.och ett på e.m. Mer info och anmälan 

till Karolina Fyrsten, tel 0730367090 eller karolinafyrsten@hotmail.com.  

 

Tisdagsbanläggare i april: 7:e  P-I i Eksätter, Metallvägen.  14:e Rönnbäck.  21:e Wiklund. 28:e Erik.  Till 

första tisdags-OL-et 7 april i Eksättersområdet bjuds på nyreviderad karta. Största förändringarna är att flera 

hyreshus rivits och ersatts av gräsområde, att kraftledningen som gick över Långbrottsskolan rivits, att ny 

kraftledning tillkommit i det nordöstra kraftledningsstråket, att området kring gamla Långbrottsskolan är 

reviderat, mm. Här kan också meddelas att på Humpakartan har tillkommit en ny mountinbikestig mellan 

elljusspåret och Lilla Bjän:s norra strand. 

 

Egna arrangemang: Till skollovet i febr. hade Andreas Tillmar fixat en OL-bana i området mellan Alléskolan 

och Kisavägen.  Skol-OL i Hallaholm fr 8 maj med Centralskolan. Till hyresgästföreningens familjedag lö 16 

maj i Folkparken ska vi iordningsställa en karta över området och fixa en enkel OL-bana. Ungdomsseriearr. i 

vår?  Naturpass maj-sept. 

 

Olsson, känd för sin snålhet, hade bjudit in grannen på kaffe.  - Hur smakar kaffet? frågar Olsson förväntansfullt.  

- Jo, jag är förvånad. Folk påstår att du är snål, men du har då inte snålat med vattnet i alla fall. 

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 0730579023 / 0761482406 

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

EKEN-NYTT 

 Mars 2020 
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