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Årsmöte

4-klubbs

Gott Nytt 2008!

Ordföranden har ordet
Hejsan!
God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och
nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara både frisk och ledig över helgerna,
till skillnad mot förra året…
Året 2007 bjöd på en hel del händelser för klubben – tävling i våras, Marknadslopp,
klubbmästerskap och skol-OL för att nu bar ta ett explock. Efter orienteringsdagarna
(som genomfördes under vecka 40) har ungdomssektionen tagit ett bra grepp och
satt samman ett fint nybörjarprogram. De har haft 4 stycken nybörjarträningar på
Lyckebo samt 5 stycken träningar inomhus på tennishallen, där de kört orientering
inomhus! Exempel på ”grenar” är natt-OL och budkavel – allt går även inomhus!
Detta är ett mycket bra initiativ som visar på stor uppfinningsrikedom. Man måste inte
alltid ha traditionell träning utomhus, speciellt under den mörka årstiden kan man
komplettera med innehållsrika träningar inomhus.
Ingen har väl missat att vi arrangerar fyrklubbs i år, den 21 september. Arbetet med
kartan har pågått en tid och fortsätter framöver. Ett arrangemang av denna storlek
kommer kräva engagemang av oss alla, på olika sätt. Läs Nils-Eriks artikel och tänk
igenom vad just du skulle vilja syssla med, och introducera även bekanta och vänner.
Vi kommer behöva en hel del funktionärer.
Den 3 februari är det dags för årsmötet, plats blir Lyckebo. Dagordning och program
finns längre fram i tidningen. Om du har någon motion eller övrig fråga som du vill att
årsmötet ska behandla, skicka in sådana till mig senast den 25 januari.
Slutligen vill jag tacka er alla för era insatser under året, stora som små! Det är just
dess insatser som är stommen i en ideell förening.
Fredrik Lundquist

Redaktören har ordet
Gott nytt år!
Så är det 2008 – redan. Det är knappt man hinner vänja sig vid att skriva 2007 när
man skriver datum. Några nyårslöfte kanske? Mindre julskinka och mer orientering
kanske? Oavsett hoppas jag att vi ses i skogen 2008.
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 februari, maila
redaktionen på linda.tufvesson@miljo.lth.se eller ring 040-632 52 14. Det går även
att skicka in bidrag till tidningen med vanlig post. Adressen är Brisgränd 4B, 234 39
Lomma.
Linda Tufvesson

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:
Klädansvarig
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

046-25 28 20
0415-128 14
0415-124 44
0415-105 52

Pia-Maria Bondesson
Janne Lindholm
vakant
Gunnar Lundquist
Marianne Lundquist

0415-105 52
0415-134 80
0415-100 91
0415-100 91

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

info@frostaok.nu

På gång i klubben
Årsmöte den 3 februari 2008
Alla medlemmar i Frosta OK kallas härmed till årsmöte söndagen den 3 februari
2008. Se dagordning längre fram i tidningen.
Plats:
Tid:
Program:

Lyckebo
16.00
16.00 Årsmötesförhandlingar
17.00 Prisutdelning och fika

Alla medlemmar är välkomna att skicka in motioner och/eller andra frågor som man
vill att årsmötet ska behandla. Skicka in till fredrik.lundquist@gmail.se eller Nevisborg
29, 245 45 Staffanstorp. Senast den 25 januari behöver jag ha dem.
Välkomna önskar styrelsen

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

Dagordning Årsmöte 3 februari
§1

Mötets öppnande

§2

Mötets behöriga utlysande

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§4

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

§5

Verksamhetsberättelse för 2007

§6

Revisorernas berättelse

§7

Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§8

Val av Ordförande för 1 år
Val av Kassör för 2 år
Val av Sekreterare för 2 år (vald 2007, kvarstår)
Val av 2 suppleanter för 1 år

§9

Val till Tekniska sektionen
Val till Tävlingssektionen
Val till Träningssektionen
Val till Ungdomssektionen
Val till Marknadsloppssektionen inklusive PR och Sponsring
Val till IT-sektionen
Val av statistikansvarig
Val av utbildningsansvarig
Val av redaktör Frostabladet
Val av distributör Frostabladet

§10

Val av Valberedning

§11

Val av Revisorer

§12

Verksamhetsplan för 2008

§13

Medlemsavgifter för 2008

§14

Startavgifter för 2008

§15

Motioner:

§16

Reseersättning för 2008

§17

Övriga frågor

§18

Mötets avslutande

Information om 44-Klubbs 2008
4-klubbs är en av de största tävlingarna som genomförs i vårt distrikt.
Den 21 september 2008 står Frosta OK för arrangemanget. Planeringen har startat
med att kartan för området revideras. Banläggningen är påbörjad. Nästa fas som ska
startas är fördelningen av funktionärsplatserna.
Eftersom det är en stor tävling med mycket tävlande måste vi vara väl förberedda på
de olika funktionerna som behövs under tävlingsdagen. Min tanke är att vi ställer upp
med samma grundorganisation som vi har haft de senaste åren. Skillnaden är att det
troligen behövs lite mer funktionärer på flera av de olika delarna t.ex. att starten
behöver det utökas eftersom det är fyra startgrupper på samma startplats. Liknande
behov kommer det att finnas på andra platser. Så försök att introducera era vänner
till orienteringen genom att erbjuda dem att vara funktionärer.
Förarbetet kommer också att kräva ett deltagande av oss alla. Min förhoppning är att
vi kan träffas några kvällar under vintern/våren och gå igenom vad som ska göras
och vem som gör vad.
Nils-Erik Bondesson

