Rävetofta Orienteringsklubb
Protokoll fört vid styrelsemöte med Rävetofta OK torsdagen 16 nov 2017
Tid: 2017 11 16 kl. 18.00
Plats Lokalen Carl Xl gata Svalöv
Närvarande:
Ingmar Tykesson
Tord Martinsson
Christina Segerslätt
Clas Tomas Larsson
Håkan Olsson
Frånvarande:
Göran Mattsson
Emil Bendroth
§1

Mötets öppnande
Ingmar öppnade mötet.

§2

Val av justeringsperson
Magnus Linde valdes till justeringsperson

§3

Godkännande av dagordning
Godkändes med tilläggen Extratjänst samt årsmötet

§4

Föregående mötes protokoll
Gick igenom föregående protokoll

§5

Ekonomi
Tord gick igenom ekonomin.
Har fått en faktura på kartritningen i Landskrona. Har kontaktat Magnus T för att få ett OK
att betala den när kartan är godkänd.
Har fodran på SL på 158 325:- för kartritning.
Tures Minnesfond har nu 10 500:- kvar. Skall avsluta den inom 2 år.
Beslutade att ta 1200:- från Minnesfonden till Adam Segerslätt för tester på Bosön.
Diskuterade sponsorhuset och beslutade att Magnus informerar medlemmar via hemsida och
mail.Skall även uppdatera medlemsregistret på idrottonline.
Bingolotto minskar. Uppmanar medlemmar att köpa julkalendrar.
Tords prognos för året är – 15 000:-.

§6

Swedish Legaue
Christina informerade om att det behövs mycket personal till SL. Nytt tävlingsmöte
torsdagen den 23 nov.

§7

Inkomna skrivelser
1116:- har kommit in från Gräsroten.

§8

Kommittéerna
Taket i Teglaröd ska lagas. Det skall göras när vädret blir bättre.
Beslutade att kontakta sektionerna innan styrelsemöten för att få en färsk
rapport från sektionerna.

§9

Kommunikation
Magnus tar hand om ROK-bladet tillsammans med Eva.
Ingmar efterlyste ny framsida på ROK-bladet. Ger Jakob uppdraget.
Ny EU-förordning i vår om dataskydd ersätter personuppgiftslagen.
Magnus kontaktar SKOF / SOFT om de kan ha någon vägledning

§ 10

Höstmötet
Blir troligen ett kort möte med information efter gympan nästa tisdag.

§ 11

Utbildningar
Inga aktuella för tillfället.

§ 12

Extratjänst
Eva har fått en extratjänst men när beslut kom blev det bara 93% täckning av kostnaderna.
Hon är anställd f.o.m den 6 nov men det är oklart om det blir fortsatt anställning. Vi kräver
100% täckning från arbetsförmedlingen.

§ 13

Årsmöte
Beslutade söndagen den 11 feb 17.00 i klubblokalen i Svalöv
Eventuell stadgeändring diskuterades

§14

Övriga frågor
Clas-Tomas har en idé om att engagera pensionärer att köra ut ungdomar i skogen till
träningar.
Förslag att bjuda nya ungdomar på hamburgare och läsk för att få ut folk till SL.
Hedersmedlemmar. Magnus tycker det är dags att utse en kvinnlig hedersmedlem.
Ger förslag till årsmötet.

§ 15

Nästa möte
Onsdagen den 10 jan 18.00 i klubblokalen i Svalöv.

§16

Mötet avslutades

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Christina Segerslätt

Ingmar Tykesson

Magnus Linde

