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Ordföranden har ordet
Hej allihop!
Vi har nu klarat av vårt årsmöte och prisutdelning, och det var kul att se så många
medlemmar där – gamla som unga! När jag ser tillbaka på året som varit, så kan jag
konstatera att vi har all anledning att vara stolta. Vi kunde genomföra vår vårtävling,
snö och Gudrun till trots, vi har genomfört ett antal lyckade skolorienteringar,
ungdomssektionen har ett antal ungdomar som regelbundet är på träningarna – för
att bara nämna några.
Vad kan vi vänta oss under 2006 då? Först ut har vi vår tävling den 26 mars, vi har
en u-cup den 9 september och kanske blir det några skolorienteringar också.
Ungdomssektionen kommer också att ha träningar utanför tätorten och kommer då
att behöva hjälp av övriga medlemmar att arrangera dessa. Så se till att teckna er för
en träning under våren! Under året kommer vi också att påbörja arbetet med de
kartor som behövs för fyrklubbs 2008 och natt-DM 2009.
Under SkOFs årsmöte häromveckan var ekonomin det stora diskussionsämnet.
Därför tycker jag det är både roligt och tryggt att veta att vi i Frosta har en stabil
ekonomi, trots att Bingolottot minskat kraftigt och att våra bidrag från kommunen
minskat relativt sett. Glädjande är också att Marknadsloppet kommit tillbaka till de
siffror vi sett tidigare år.
Styrelsen har också funderingar på att genomföra ett familjeläger till hösten och att
hålla klubbmästerskap i samband med detta. Det finns anledning att komma tillbaks
till detta.
Till sist vill jag passa på att tacka Andreas för hans insatser som sammankallande i
ungdomssektionen. Han lämnar nu över rodret till Pia-Maria Bondesson.
Vi ses vid klubbskärmen!
Fredrik Lundquist

Redaktören har ordet
Välkommen till ett Gott Nytt Orienteringsår. Säsongen börjar på sedvanligt vis med
Pan:s tävlingar första helgen i mars.
Årsmötet har precis varit och vid styrelsemötet i måndags sade ryktet att det finns ett
biljardbord på Lyckebo. Roligt att klubben kan ha fler aktiviteter som stärker
gemenskapen i klubben. Glöm inte heller boka in dartmästerskapet i kalendern, ett
annat gemensamhetsstärkande arrangemang.
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 april, maila
redaktionen på linda.gustafsson@miljo.lth.se eller ring 046-396775.
Linda Gustafsson

Information
Frosta OK
Uggleborgsvägen 521
242 95 HÖRBY
Vår klubbstuga Lyckebo ligger på Uggleborgsvägen 521, Ekeboda, där vi har
kvällsöppet varje måndagskväll, 18.00-19.00. Tel: 0415-100 85.
Postgiro nr: 64 62 14-7
Bankgiro nr: 937-6997
Medlemsavgifter per år

Tävlande:

Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Tävlingssektion/
Träningssektion
Ungdomssektionen:
IT-sektionen:
Tekniska sektionen
Marknadsloppssektionen:

Internet hemsidor
Frosta OK
Klubben-on-line:
E-mail:

-20 år
21- år

Familjeavgift:
Icke tävlande:

100 kr
200 kr
400 kr
100 kr

Fredrik Lundquist
Inger Lindholm
Rune Nilsson
Nils-Erik Bondesson

046-240 20 59
0415-128 14
0415-124 44
0415-105 52

Pia-Maria Bondesson
Janne Lindholm
Bengt Åberg
Gunnar Lundquist

0415-105 52
0415-134 80
0415-31 15 94
0415-100 91

http://www.frostaok.nu
http://www.svenskidrott.se/organisation.asp?OrgElementId=27337
info@frostaok.nu

Ungdomsinfo
Hej alla ungdomar och föräldrar!
Nu blir det allt ljusare och därmed kommer vi börja med orienteringsträningar igen.
Samtidigt med det så börjar tävlingssäsongen. Jag har skrivit upp de viktigaste
tävlingarna men jag hoppas att jag få se er på de andra tävlingarna också.
För att motivera er har vi tänkt att vi skulle göra en resa till Lalandia i höst. Men för att
få lov att resa dit så gäller det att man plockat tillräckligt många poäng genom att
träna och tävla flitigt. För en träning får man 5p, en vanlig tävling 15p och en
ungdomscup eller en skåneserietävling 20p.
I slutet av april ska vi åka på läger. Det kommer mer information om det.
Datum
Tis 28/2
Tis 7/3
Tis 14/3
Tis 21/3
Tis 28/3
Sön 2/4
Tis 4/4
Tis 11/4
Mån 17/4
Tis 18/4
Tis 25/4
Tis 2/5
Tis 9/5
Tis 16/5
Tis 23/5
Tis 30/5

Aktivitet
Träning
Träning
Träning
Träning
Träning
Skåneserie
Träning
Påsklov
Skåneserie
Träning
Träning
Träning
Träning
Träning
Träning
Avslutning

Ledare
Mia
Per-Olof
Andreas
Pia-Maria
Elin
Mia

Plats
Karnas
Karnas
Råttefällan
St Magnhild
St Magnhild
Tjörnarp
Råttefällan

Andreas
Elin
Pia-Maria
Mia
Andreas
Per-Olof
Alla

Broröd, Brösarp
St Magnhild
St Magnhild
Karnas
Karnas
Karnas
Karnas
Lyckebo

Pia-Maria 105 52 el. 0703-552808
Mia 124 44 el. 073-3529714
Elin 104 65 el. 0706-159389
Andreas 0705-795823

Vårträningar
Vårträningar start 18:00
Här nedan följer en lista över träningar som behöver arrangeras under året. Om
någon känner för att arrangera en träning så är ni välkomna att höra av er till mig.
Pia-Maria tel:0415-10552
14/3 Råttefällan
Göran Lassing
Kurvbildsorientering för de äldre (ca 6 personer).
Stjärn-ol för de yngre (ca 6-10 personer).
21/3 St Magnhild
Punkt-ol.
28/3 St Magnhild
Stjärn-ol

Fredrik och Gunnar

4/4 Råttefällan
Kurvbildsorientering för de äldre.
Punkt-ol för de yngre
11/4 Påsklov
18/4 St Magnhild
Kompassorientering

Leif Karlsson + någon till, vem?

25/4 St Magnhild
Linjeorientering

Eva och Bengt Åberg

2/5 Karnas
Nils-Erik Bondesson
Kurvbildsorientering för de äldre (stjärn-ol med karta utan stigar)
Stjärn-ol för de yngre
9/5 Karnas
Kurvbildsorientering för de äldre (linje-ol med karta utan stigar)
Linje-ol för de yngre
16/5 Karnas
Kurvbildsorientering för de äldre (punkt-ol med karta utan stigar)
Punkt-ol för de yngre
23/5 Karnas
Budkavle

Städdag på Lyckebo
Boka in den 27:e maj i kalendern. Då är det nämligen sedvanlig städdag på Lyckebo.
Tekniska sektionen

Kurs i kartritarprogram
Vill du lära dig hur kartritarprogrammen fungerar. Nu har du chansen. Den 27:e
februari är det kurs på Lyckebo. Ta med egen dator om du vill ha installerat
kartritarprogram och SportIdent. Anmäl dig gärna till Fredrik som bjuder alla som
kommer på semlor.
Styrelsen

Tävlingen 26/3
Du glömmer väl inte Frosta OK:s tävling den 26:e mars. Hör av dig till Nils-Erik
Bondesson om du vill ha någon speciell funktionärsuppgift.
Tävlingssektionen

Biljarbord på Lyckebo
Enligt envisa rykten finns det numera ett biljardbord på Lyckebo för dem som är
intresserade av att spela biljard.
En liten fågel!

Årsmötesprotokoll, 060205
Närvarande: ca 40 medlemmar i olika åldrar.
1. Ordförande Fredrik Lundquist hälsar alla VÄLKOMNA och öppnar årsmötet.
2. Mötet förklaras utlyst i behörig ordning. Dagordning har lämnats till de
närvarande.
3. Till ordförande/sekreterare för årsmötet utses Fredrik Lundquist/Inger Lindholm.
4. Andreas Ekblad och Mikael Persson väljs att justera årsmötesprotokollet, och
tillika vara rösträknare.
5. Frosta OK’s verksamhetsberättelser 2005:
se bilaga Frosta OK 2005, upplästes av:
Styrelsen:
Inger Lindholm
Tävlings- och träningssektionen: Nils-Erik Bondesson

Ungdomssektionen:
Andreas Ekblad
Marknadsloppssektionen:
Gunnar Lundquist
IT-sektionen:
Janne Lindholm
Tekniska sektionen:
Bengt Åberg
Kassören Rune Nilsson redovisade klubbens finanser.
Verksamhetsberättelserna godkändes av årsmötet.
6. Revisionsberättelsen: upplästes av Bengt I Nilsson (revisorerna Kenneth
Stenberg och Ingrid Harrysson samt revisorssuppleanten Rolf Persson ej
närvarande).
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen.
7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2005, den tid revisionen avser.
8. Valberedningen har lämnat förslag till val av ordförande (1 år), kassör (2 år) och
2 st suppleanter (1år) – se bilaga STYRELSEN FROSTA OK 2006
Till ordförande valdes: Fredrik Lundquist
Till kassör omvaldes: Rune Nilsson
Till suppleanter valdes: Lars Berg (omval) och Linda Gustavsson (omval)
(Sekreteraren valdes 2005 - Inger Lindholm - för 2 år).
9. Val till sektionerna:
Se valberedningens lista STYRELSEN FROSTA OK 2006.
Årsmötet bifaller valberedningens förslag till de olika sektionerna.
Den för år 2002-2003 sammanslagna Tävlings- och Träningssektionen blir enligt
valberedningens förslag fortsatt sammanslagen.
10. Val av valberedning:
Årsmötet föreslår omval av Göran Lassing (sammankallande), Britta Frank och
Bertil Gunnarsson.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant: Se valberedningens lista
STYRELSEN FÖR FROSTA OK 2005.
Omval av Kenneth Stenberg och Ingrid Harrysson samt Rolf Persson
(suppleant).
12. Frosta OK’s verksamhetsplaner för år 2006: se bilaga FROSTA OK 2005
upplästes av samma personer som redogjorde för resp. verksamhetsberättelser.
Årsmötet beslutar godkänna detta första utkast till verksamhetsplaner för år
2006.
13. Medlemsavgifterna för år 2006 beslutas av årsmötet, enligt styrelsens förslag,
vara oförändrade, dvs:
• Tävlande:
- 20 år
100 k
• Tävlande:
21 år 200 kr
• Familjeavgift:
400 kr
• Icke tävlande vuxen:
100 kr

14. Startavgifter 2006
• Klubben står för hela ordinarie startavgiften.
• Klubben betalar helt ev. hyra av Emit-bricka.
• Klubben står inte för hyra av Sport-Ident bricka, då den finns att rekvirera från
klubben mot deposition 50 kr.
• Varje enskild medlem får själv stå för den extra kostnad som tillkommer p.g.a.
sen anmälan, och hela startavgiften i de tävlingar man anmält sig till, men inte
ställt upp i, oberoende av skälet till att man uteblivit från tävlingen.
• Ungdomar -16 år tävlar helt utan kostnad.
15. Motioner: -----16. Reseersättning för år 2006 föreslår styrelsen vara oförändrad och årsmötet
beslutar enligt förslaget, vilket innebär att man erhåller18 kr per mil då man
utsetts av klubbens styrelse att representera Frosta OK vid konferenser och
utbildningar, samt när man skjutsar ungdomar till tävlingar som saknar
vuxenklasser.
17. Övriga frågor:
• Ungdomssektionen, Pia Maria Bondesson, ber medlemmarna läsa den lista
på orienteringsträningar för ungdomarna som sektionen behöver hjälp med,
och anteckna sig som ansvarig, helst under årsmötet.
• Åke Westerlund frågar de närvarande medlemmarna om de som idag har en
bit av Skåneleden som de ansvarar för kan tänka sig att fortsätta under 2006
och får ett enhälligt svar på det. I maj månad, troligen, kommer Åke att som
tidigare år anordna en av honom guidad tur på en bit av Skåneleden.
• Gunnar Lundquist undrar om förutsättningarna för att ingå i
Familjemedlemsskap, ålder på barnen. SVAR: Studerande tom 25 år utan
egen inkomst.
• Bertil Johansson önskar bättre kvalité på bilderna i Frostabladet. Fredrik
lovar undersöka möjligheter och kostnader. BJ framförde också ett önskemål
om annan layout på Frostabladet.
• Fredrik tackar Eva Gustafsson och Ingrid Olsson för att de fixat god fika till
årsmötet!
18. Ordförande Fredrik Lundquist tackar för intresset och avslutar årsmötet.

Vid protokollet: Inger Lindholm

Mötesordförande: Fredrik Lundquist

Justerare: Andreas Ekblad

Justerare: Mikael Persson

Styrelsen

Styrelse och Sektioner 2006
STYRELSE:
Fredrik Lundquist
Inger Lindholm
Rune Nilsson
Linda Gustafsson
Lars Berg

Ordf. 1 år
Sekreterare, kvarstår, vald 2005, 2 år
Kassör, omval 2 år
Suppleant, omval,1 år
Suppleant, omval, 1 år

UNGDOMSSEKTIONEN:
Pia-Maria Bondesson, sammankallande
Linda Gustafsson
Håkan Johansson
Ingrid Olsson
Andreas Ekblad
Eva Gustafsson
Mikael Lundquist
Per-Olof Bondesson
Torgil Lassing
Mia Nilsson
Elin Jakobsson
Ambjörn Lassing

TRÄNINGS O TÄVLINGSSEKT:
Nils-Erik Bondesson, sammankall.
Susanne Göransson
Leif Sandgren
Leif Karlsson
Lars Berg
Stefan L Nilsson, TRIM
Bertil Johansson, TRIM
Per Fresk, TRIM
Börje Åkesson, TRIM
Göran Lassing, U-cup
Karin Modig

TEKNISKA SEKTIONEN:
Bengt Åberg, sammankallande
Bengt-Åke Nilsson
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Eva Åberg
Åke Westerlund, Ansv. Skåneleden

UTBILDNINGSANSVARIG:
Eva-Lena Bondesson
STATISTIKANSVARIGA:
Conny Blixt
Eva-Lena Bondesson

MARKNADSLOPPSSEKTIONEN,
INKL. SPONSRING:
Gunnar Lundquist, sammankallande
Gert Nilsson
Nils-Erik Bondesson
Viveka Lassing, kassör

REDAKTÖR, FROSTABLADET:
Linda Gustafsson

IT-SEKTIONEN:
Janne Lindholm, sammankallande
Anna Lindholm
Mikael Persson

REVISORER:
Kenneth Stenberg
Ingrid Harrysson

DISTRIBUT., FROSTABLADET:
Rolf Nilsson

REVISORSSUPPLEANT:
Rolf Persson

Styrelsen

Klubbmästerskapet 2005
I årssammanställningen 2005 kom bara de klasser med där det korades en
klubbmästare. Naturligtvis ska alla som deltog i klubbmästerskapet finnas med, så
här kommer en reviderad resultatlista för 2005 års klubbmästerskap. På natten blev
Janne dessutom klubbmästare i H35, och Janne kommer att få sin plakett vid tillfälle.
Klubbmästerskap natt, 2005-08-19

1
2

H35
Janne Lindholm
Leif Karlsson

3400 m
31.37
47.58

klubbmästare

1
2

H21
Leif Sandgren
Nils-Erik Bondesson

3400 m
23.26
41.07

klubbmästare

Klubbmästerskap dag, 2005-09-27
H75
Bertil Johansson

3400 m
44.18

H65
Bengt I Nilsson
Bror Elofsson
Bengt Åberg
Per Fresk

4250 m
41.42
45.38
64.00
ej start

1
2
3

H55
Leif Sandgren
Leif Karlsson
Nils-Erik Bondesson

5125 m
39.04
45.03
66.07

1
2

H35
Janne Lindholm
Gunnar Lundquist

5125 m
45.31
49.04

H21
Fredrik Lundquist
Stefan L Nilsson
Mikael Persson
Karin Lindholm
Martin U Nilsson

5125 m
39.56
42.53
48.01
68.53
ej godk.

1

H10
Gustaf Olsson

3025 m
26.44

1
2
3

D55
Karin Modig
Eva Åberg
Inger Lindholm

3850 m
38.54
97.20
130.57

1

1
2
3

1
2
3
4

klubbmästare

klubbmästare

klubbmästare

klubbmästare

klubbmästare

1

D35
Ingrid Olsson

3100 m
90.08

1

D20
Linda Nilsson

4800 m
69.35

1

D12
Sandra Törnblad

3150 m
99.44

1
2

D10
Amanda Nilsson
Johanna Törnblad

3025 m
46.07
67.02

klubbmästare

Styrelsen

SkOFs årsmöte den 11 februari
Den 11 februari deltog jag vid SkOFs årsmöte uppe i Hässleholm. En kanonfin
vinterdag med strålande solsken – vi stannade dock inomhus med
årsmötesförhandlingar. Som seden bjuder är det genomgång av verksamhetsplaner,
motioner med mera under förmiddagen samt prisutdelningen och årsmöte under
eftermiddagen. Det var inga större överraskningar i år, här kommer en
sammanfattning av de viktigare händelserna.
Den största punkten på agendan blev SkOFs budget. Beroende på att SOFTbidraget för 2005sjunkit med nästan 50% (ca 35000 mot budgeterat 65000) så
drabbas verksamhetsåret 2006 av det inkomstbortfallet. Dessutom reviderades 2006
års budget där SOFT-bidraget skrevs ner med 40000. Till detta kommer en
budgeterad förlust för 2006 på ytterligare 40000 kr. Inalles plockar man drygt 100000
kr från det egna kapitalet, som är ungefär 500000. Det höjdes många röster om att
detta inte är helt bra, och Kim Pettersson höll med till fullo. Som resultat kommer
SkOF-styrelsen att se över samtliga kostnader för att 2007 åter ha en budget i
balans. Tilläggas ska dock att SkOFs budget de gångna 16 åren varit i balans.
Årsmötet tillstyrkte också en motion om att utöka antalet tävlingsklasser med H85
och D80. Detta gäller från 2006 och påverkat också vår tävling i mars.
Motioner om att höja startavgiften för ungdomsklasser diskuterades också. Årsmötet
beslöt att fortsätta med samma nivåer som förra året samt att avvakta SOFTs
förbundsmöte, då frågan ska diskuteras.
Även några justeringar i SkOFs stadgar gjordes, detta var mestadels tekniska
ändringar efter direktiv från SOFT och påverkar inte den dagliga verksamheten något
särskilt.
Efter lunch var det prisutdelning, och många pristagare var med. Efter förmiddagens
diskussioner gick själva årsmötet snabbt och lätt.
Vid pennan
Fredrik Lundquist

Knep och knåp
Lösningar till julpyzzlet
Knäckformarna
Svar: 5 knäckformar. Ett par tänkbara varianter framgår av fig. nedan.

Fönsterrutan
Fredrik är den skyldige!
Lösning:
Om Anton ljuger, talar även David osanning.
Om Calle ljuger, talar även David och Fredrik osanning.
Om David ljuger, talar Fredrik osanning.
Om Fredrik ljuger, talar de andra sanning.
Registreringsnumret
Svar: TOK 865
Lösning: Enklaste formen av kodning är att ersätta A med 1, B med 2 osv. Då blir K = 11.
Registreringsnumret skulle i så fall (efter kodning) sluta med 11, 8, 6, 5 : Talen bildar en serie!
Vi undersöker därför hur de två första talen i serien skulle se ut och finner att de måste vara 20
resp. 15. Motsvarande bokstäver blir T och O.
Rudolf med röda mulen
Svar: - 40o
Vi får förutsätta att svensken använde en Celsius-termometer och amerikanen en Fahrenheittermometer. Trots det visade båda termometrarna samma temperatur!
Det ger följande ekvationslösning:
Antag att Celsius-termometern visade x grader. Sambandet mellan en temperatur angiven i
Fahrenheitsskalan (F) resp. Celsiusskalan (C) kan skrivas så här:
F = 32 + 1,8*C
Ekv.: x = 32 + 1,8*x, 0,8x = - 32, x = - 40

Kulproblemen
Gunnar har bidragit med två nya kul problem!
Kulproblem 1
1. Man har 3 svarta sammetspåsar med 2 kulor vardera i på bordet. Kulorna i
påsarna kan vara antingen svarta eller vita.
2. Påsarna är märkta med lapparna : Svart-Svart, Svart-Vit och Vit-Vit, men alla
lapparna ligger vid fel påse
3. Du får lov att ta upp en kula ur en påse och titta på den och sedan lägga
tillbaka den igen. Påsen skakas så du inte kan veta vilken kula du tittade på
om du vill titta en gång till.
4. Du får ta upp och titta på hur många kulor du vill.
5. Vad är det minsta antalet kulor du behöver titta på för att säkert placera korten
rätt?
Kul problem 2
Du har 12 kulor som ser identiska ut. En avviker dock i vikt från de övriga
Du har även en balansvåg med två vågskålar, som du kan se om kulor väger jämnt
eller ej med. Kan du med endast tre (3) vägningar tala om vilken kula som avviker
och även tala om den väger mer eller mindre? Jag kan hjälpa dig med att DET GÅR.
Frågan är bara hur gör man?
Rätt svar på detta problem belönas med 4 st trisslotter. Vid flera rätta svar delas
lotterna eller utlottas om det blir fler än 4, som har rätt.
Skicka in dina svar till fredrik.lundquist@rixmail.se eller Fredrik Lundquist,
Neversvägen 43, 224 79 Lund senast 15 april.

HUSVAGN
P O L A R eller A D R I A
ny eller begagnad
hyra eller köpa
kontakta

SKÅNES
HUSVAGNSCENTRUM
040/436030
Tomas och Mariann Karlsson

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

15: Frostabladet
(manuskript)

15: Frostabladet
(manuskript)

13: styrelsemöte

3: styrelsemöte
19.30

Jun
12: Frostabladet
(manuskript)

21: Skåneledsvandring 12: styrelsemöte
19.30

19.30
27: städdag på
Lyckebo

8: Dart
16.00

26: Frosta tävling

Jul

Aug

Sep

15: Frostabladet
(manuskript)
5: Marknadsloppet

21: styrelsemöte

9: Frosta U-cup

Okt

Nov

Dec

15: Frostabladet
(manuskript)

15: Frostabladet
(manuskript)

9: styrelsemöte

11: styrelsemöte

19.30

19.30

19.30

16.00

16: julskinkelöp mm
14.30

14: Dart

Jourlista Lyckebo
Det har varit en del ansvariga som missat sina veckor under hösten – bättring! Vi vill
ju alla ha en fin och välskött klubbstuga. Om vi kan hålla stugan i fint skick och den
ansvariga besöker stugan under sin vecka kan vi även hålla tjuvarna borta.
Som vanligt gäller att den avgående stugvärden slår en signal till den pågående för
att påminna om uppdraget.
Uppdraget som stugvärd innebär att se till att vår klubbstuga är i bra skick utvändigt
och invändigt. Dessutom finns en del årstidsberoende göromål, som gräsklippning,
snöskottning eller att räfsa löv. Om det finns några större brister eller saker som
måste åtgärdas, kontakta Bengt Åberg (31 15 94) på tekniska sektionen.
VECKA ANSVARIG

TELEFON

6 JANNE LINDHOLM

134 80

7 LEIF KARLSSON

124 03

8 GÖRAN LASSING

412 33

9 BERTIL JOHANSSON

41072

10 ROLF NILSSON

142 24

11 NILS-ERIK BONDESSON 105 52
12 GUNNAR LUNDQUIST

100 91

13 BENGT I NILSSON

127 77

14 BENGT-Å NILSSON

31 17 24

15 GÖRAN RASTAMO

14614

16 GERT NILSSON

31 12 91

17 RUNE NILSSON

124 44

18 ARVID OLSSON

136 06

19 GÖRAN JACOBSSON

104 65

20 ROLF PERSSON

31 15 66

21 SVEN-ERIK PERSSON

128 68

22 PER FRESK

0416-30338

23 ANDREAS EKBLAD

046-131679

24 LEIF SANDGREN

701 42

25 BROR ELOFSSON

046-256033

26 BENGT ÅBERG

31 15 94

Medlemsavgift 2006
Viktigt meddelande!
Lämna till familjekassören eller häng upp på lämpligt ställe så det inte glöms bort när
det är tid att betala räkningar!
Då var det åter dags att betala lilla avgiften till FROSTA OK
Medlemsavgiften är fortfarande samma låga som den varit nu i 12 år.De som vill ha
ett inbetalningskort kan antingen hämta ett på Lyckebo eller kontakta undertecknad
så skall jag se till att ni får ett sådant
Vuxna
Ungdom t.o.m. 20 år
Familj
Passiv medlem
Pg nr:646214-7

200 kr
100 kr
400 kr
100 kr
Bg nr: 937-6997

Snälla medlemmar, nya såväl som gamla glöm ej att skriva vem som betalar och gör
det helst inom en månad så kassakistan inte sinar, och så slipper jag skriva
påminnelsebrev.
För Frosta OK
Kassören Rune Nilsson
0415/12444 0705 500178
Rune.nilsson@eltelnetworks.com

Den nya
styrelsen

Årsmötet

Bertil Johansson
- Årets höjning
Familjen Nilsson - Familjepriset

Ungdomspristagarna

