Anteckningar förda vid Rävetofta OKs
Höstmöte
21 nov 2017 i Tryckhallen i Svalöv
Närvarande: 15 st
Organisation
Ingmar berättade om föreningslivets förändring då en större rörlighet i samhället speglar sig
i orienteringen. ROK är ett starkt varumärke i Svalövs kommun men med tanke på att 10% av
befolkningen byts ut varje år så behövs det jobbas på hela tiden.
SOL har nu funnits i 10 år och funnit sin plats i ROK. Det är framtiden för de som tävlar aktivt
och kan erbjuda stöd och träning till löparna.
Styrelsen kommer att lämna förslag till stadgeändring till årsmötet att antalet
styrelseledamöter ska vara 5 eller 7. Valberedningen ska avgöra. Även kommittéerna skall
ses över så att rätt behov tillgodoses.
Kommunikation
Det är tillsatt en kommunikatör, Magnus Linde, som jobbar med att uppdatera och förnya
hemsidan, informera medlemmar via mail och skall även sköta ROK-bladet tillsammans med
Eva Tykesson. ROK-bladet skall erbjudas både i pappersform för de som önskar och via mail
som en PDF fil. Även facebook är ett bra kommunikationsalternativ.
Magnus söker en person son vill skriva reportage och skicka in till tidningarna.
Swedish League
Den 13-15 april nästa år arrangerar Rävetofta tillsammans med OK Silva en av Sveriges
största tävlingar nästa år. Det kommer att locka tävlande, både elit och motionär, från hela
Sverige. Detta är ett arrangemang som kräver mycket resurser och bemanning så vi
uppmanar alla att vika den helgen till att hjälpa till. På fredagen anordnas en sprint i
Landskrona och det är en utmaning då vi måste ha kontrollvakter ute hela eftermiddagen.
Många arbetar den dagen så vet ni någon som har möjlighet att hjälpa till så anmäl det till
personalansvarig Christina Segerslätt 0709 925919.
Ekonomi
Tord gick igenom ekonomin. Medlemsantalet är oförändrat 137 st. Tävlingen i våras gav en
intäkt på 28 000:-. Parkeringsvakter på Borgebydagarna gav ca 5000:-. Rekommenderar
medlemmar att ställa upp som parkeringsvakter nästa år om vi får arrangemanget igen. Det
är en mycket bra timpenning som fås.

Troligen går vi med ett litet underskott i år (15 000:-) men likviditeten är god så det är ingen
anledning till oro. Dessutom räknar vi med ett större överskott nästa år.

Extratjänst
Eva Tykesson är anställd på en extratjänst via arbetsförmedlingen. Dock är det tveksamt om
det blir någon fortsättning då det var utlovat 100% kostnadstäckning och det endast har
blivit 93%. Tord och Ingmar skall träffa arbetsförmedlingen för en slutlig förhandling.
Medlemsvärvning
Vi har diskuterar att arrangera Hitta Ut, en ny satsning från Svenska Orienteringsförbundet
där man letar kontroller och sen registrerar via internet. Kartan som trycks ska finansieras av
sponsorintäkter och bidrag från kommunen. Kan vara aktuellt även i Landskrona och då ev i
samarbete med OK Silva. Det kan vara svårt att hinna med nästa år då alla är fullt upptagna
med Swedish League. Det kan även vara aktuellt att arrangera naturpasset och då kanske
främst i Skäralid som har många besökare. Där kan man göra en fotoorientering som man
kan förbereda nästa år genom att fotografera i maj när det är som vackrast och boken slagit
ut.
Årets arrangörsklubb
Medlemmarna utsåg Årets arrangörsklubb i Skåne och vi röstade fram Örkelljunga FK, Lunds
OK och Andrarum i den följden.
Övriga frågor
Årsmöte är bestämt till söndagen den 11 feb 2018 17.00 i klubblokalen i Svalöv.
Tomteorientering arrangeras på annandagen i Teglaröd.
Knutsfest arrangeras i Tågarp söndagen den 14 jan 2018.

Vid pennan
Christina Segerslätt

