
 

 

 

 

Från årsmötet i Botorp 21  febr. 

I ordf. Niclas Wiklunds frånvaro (för 2:a 

året i följd?) valdes Hasse Ax  att svinga 

ordf.klubban (om han hade haf´t nå´nn) 

och Anders E till sekreterare. Till 

protokolljusterare och röst- räknare valdes 

Thomas Winberg. Positivt att hela 16 

medlemmar närvarade, vilket nästan var en 

fördubbling jämfört med förra årets 

årsmöte. Vi ä på gång tydligen. Att vi går 

med minus är förståeligt då 

älgdrevsinkomsterna 2015 helt uteblev och 

att hyresintäkter för Botorp inte på långa 

vägar täcker stugans kostnader. Vi vill här 

uppmana medlemmar att försöka hyra 

stugan så den åtminstone inte går med så 

stor förlust. Å andra sidan är vi lyckligt 

lottade med ekonomin, så vi ”oer” oss med 

råge med dom ekonomiska förlusterna. Vi 

har långt kvar till ”kistbotten”. 

Åldersfördelningen för Ekens medlemmar 

kan du se här nedan, Vi har ett resultat: 

Pensionä- rerna är näst största grupp med 

58 st.  Vinnare är åldersgruppen 21- 64 år, 

65 st. Totalt är vi f.n. 140 medlemmar. 

Valet framgår av mandatlistan på omst. 

sida.  Smörgåstårtorna från Stallkios- ken, 

som bjöds på efteråt, smakade smaskens. 

En del (inga namn) åt så dom skämdes 

Nästa styrelsemöte torsdag 10 mars kl 17.30 Ljungv. 5. 
 

Samrådsmötet mellan Baroniets VD, Jonas Nilsson, och Eken, har uppskjutits så många 

gånger att krutet börjar sina.  Dock räckte krutet till för att få ett möte torsdag 3 mars. Ska bli 

spännande att få reda på vad Baroniet vill med mötet. 

 

Ny gräsklippare ska inköpas till våren. Anders E och Sten J förhandlar, i första med Gropens 

Järn, Bygg & Färg, om ett lämpligt alternativ. 

 

Åldersfördelning   0-6 år 7-16 år 17-20 år 21-64 år 65-99 år Summa 

medlemmar Kvinnor 1 4 4 33 18 60 

 Män 0 7 1 32 40 80 

 

Välkomna till löpträningen i Botorp söndagar ned start vid 9.30-tiden. 

Välkomna till bastubad i Botorp lördagar vid 14-tiden. 

Välkomna att hyra stugan. Vv hjälp till att hitta på hur vi mer kan hyra ut. 

Och visst kan vi väl hjälpas åt att värva fler medlemmar, lättast genom att erbjuda det fina badet i otorp.  

 

 

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.  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.torparn@telia.com  eller efter ö.k. 

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

EKEN-NYTT 

 Mars 2016 
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Steffekavlen kommer att genomföras sö 5 juni. TC blir vid bågskytteklubbens stuga vid 

Socker- toppen, och tävlingsområde i Hallaholmsterrängen. Thomas Persson är banläggare 

och Denselns Björn Karlsson är kontrollant. 

Bågskytteklubben, vill (prel) som motprestation, hyra S:a Botorp 9-10 sept., och där 

arrangera en bågskyttetävling, om nu Baroniet tillåter. 

Uthyrning i Botorp:  Lö  19 mars. c:a kl 13 -18. Enbart bastun. Medlemsgäng. 

  Lö-Sö 23-24 april. Pojkfotbollslag från Linghem. 

Medlemsanknytning. 

  Lö-Sö 7-8-maj. Mjölby OK. Orienteringsläger 

  Fr-Lö 9-10-sept (prel.) . Åtv. Bågskytteklubb. 

 

Tävlingsprogram: Lö / Sö  2 / 3 april  Katrineholm  medel / lång 

  Lö 9 april  OK Kolmården  medel 

  Sö 10 april  OK Kolmården  Kolmårdskavlen 

  Sö 17 april  OK Motala  medel 

  Sö 24 april  Linköpings OK  lång 

  lö 30 april  Finspångs SOK  medel 

 

Tisdagsträningarna:   Startar 5 april, o dä blir enl. traditionen, i Torptraktera. 

 

Vv skänk till Botorp: Hammare,  tång, vedkorg, hyvelbänk, o dä finns nog mer 

 

 


