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Årsmöte
Skinklöpet
Tävlingskläderna
Lions pris

Ordföranden har ordet
Hejsan!
Decembermörkret har lägrat sig, ljusstakarna är uppsatta, pepparkakorna inhandlade
och glöggen avsmakad – julen är på väg! Jag passar på att se tillbaka på året som
gått.
Den stora händelsen i år var vårt Fyrklubbsarrangemang som gick av stapeln i
september. Vi kunde i år bjuda alla deltagare på ett fantastiskt höstväder.
Arrangemanget löpte riktigt bra, och posterad som jag var vid målgången hörde jag
många positiva kommentarer. Spännande är också det stöd som SportIdent ger
speakern – man kan hålla exakt koll på vilken klubb som ligger för upp- respektive
nerflyttning.
Vi har även i år genomfört skolorienteringar för kommunens grundskolor. Detta har
uppmärksammats av bland annat Lions Club i Hörby, och på julskyltningssöndagen
fick vi motta deras Föreningspris! Det är både roligt och hedrande att vi
uppmärksammas på ett sådant sätt. Prissumman är på 10.000 och kommer gå till
ungsomsverksamhet samt att utveckla skol-OL. Föreningen har också fått ett anslag
från Skåneidrotten för skol-OL på hela 16.000 kronor.
Den 1 februari är det dags för årsmöte, se kallelse och program längre fram i
tidningen. Plats är som vanligt på Lyckebo. Om du har någon motion eller övrig fråga
som du vill ta upp, skicka till mig senast 10 januari. Det finns fortfarande några
vakanser (sammankallande till tekniska, ungdoms samt marknadsloppssektionerna),
hör av dig till Göran Lassing om du är intresserad eller vill nominera någon.
Sen måste jag också nämna att Frosta i år vann Natt och Dag, i konkurrens med
Andrarum och Eslöv.
Till sist vill jag önska er alla en god jul och gott nytt år!
Fredrik Lundquist

Redaktören har ordet
Ndertecknad har hunnit med två besök under Advent Orient. Det är kul med en
tävling som ligger så nära hemmet.
I detta nummer av Frostabladet finns ett par bilder med i tidningen. Har du några
bilder eller något annat roligt som vi kan ta med i tidningen så hör gärna av dig. Alla
bidrag är varmt välkomna.
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 februari, maila
redaktionen på linda.tufvesson@miljo.lth.se eller ring 0706-210 212. Det går även att
skicka in bidrag till tidningen med vanlig post. Adressen är Myntavägen 16, 237 37
Bjärred.
Linda Tufvesson, redaktör

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
Skinklöpet 20 december
Lagom innan jul, den 20 december, är det dags för det årliga Skinklöpet. Vi börjar på
Lyckebo klockan 15 med glögg. Motion för den som vill innan kl 15. Alla som vill tar
med en julklapp för runt en tjuga.
Välkomna önskar styrelsen

Årsmöte den 1 februari 2009
Alla medlemmar i Frosta OK kallas härmed till årsmöte söndagen den 1 februari
2009. Se dagordning längre fram i tidningen.
Plats:

Lyckebo

Tid:

16.00

Program:

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 10 januari behöver jag ha dem.
Välkomna önskar styrelsen
Tränings- och tävlingssektionen

Dagordning Årsmöte 1 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 2008

§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 (vald 2008, kvarstår)
Val av Sekreterare för 2 år
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 2009

§13

Medlemsavgifter för 2009

§14

Startavgifter för 2009

§15

Motioner:

§16

Reseersättning för 2009

§17

Övriga frågor

§18

Mötets avslutande

Tävlingskläderna
Klubben har ju nu köpt in nya tävlingskläder. Dock har det uppmärksammats att
sömmarna tyvärr inte riktigt håller måttet på dessa. Vi kommer att skicka några
exempeltröjor till Trimtex och begära att de gör en grundlig analys av dessa, och
kommer med förslag på kompensation.
Om någon har tävlingskläder som går sönder – lämna upp dessa till Gunnar och
Marianne!
Styrlesen

Frosta OK tilldelas Lions pris

