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UTE NU! 

 
Med alla viktiga 
datum för 2009 

 
 

FRAMTIDSDISKUSSION! 
 



Ordföranden har ordet 
 
Vi har nu hållit vårt årsmöte för 2008. Jag vill passa på att hälsa Viveka och Kersti 
välkomna till styrelsen, Viveka som sammankallande för tekniska sektionen och 
Kersti i egenskap av marknadsloppsgeneral.  
 
Under årsmötet diskuterades verksamhetsplanerna och mötet kom fram till att en 
diskussionsdag för framtiden är nödvändig. Denna kommer hållas den 14 mars kl 14-
18. Temat kommer vara klubbens framtida väl och ve. Hur ska vi göra för att locka till 
oss nya orienterare, såväl ungdomar som vuxna? Nybörjarkurser – hur och när? Hur 
skapar vi ett meningsfullt innehåll i vår verksamhet? För oss själva och nya 
medlemmar? Hur ska vi bäst organisera oss?  
 
Frågorna är många och alla idéer, synpunkter och förslag är välkomna. Det är 
oerhört viktigt att så många som möjligt ställer upp denna dag och diskuterar – 
klubbens framtid hänger på att vi tar ut riktningen inför framtiden! Jag kan inte nog 
poängtera detta. ALLA är behövliga i detta arbete. 
 
Andra utmaningar under 2009 är natt-DM 28 augusti och Marknadsloppet den 1 juli. 
Arbetet med TC, kartor och banor pågår redan, och Kersti är i full gång med 
Marknadsloppsförberedelser. Till detta kommer en del andra aktiviteter, inbjudan och 
datum finns längre fram i tidningen. 
 
Under hösten har Region Skånes olika stiftelser gått ut med information om att de vill 
ha betalt för nyttjandet av mark och skogar. Denna fråga är nu lyft till SkOF:s 
kart/markkommitté, och de driver frågan vidare. 
 

Vi ses! 
 

Fredrik Lundquist 
 
 

Redaktören har ordet 
 
Så var det nytt år igen och dags att börja lära sig skriva 2009 istället för 2008. 
Kanske dags att ta nya tag och göra lite förändringar. Frostabladet har haft samma 
utseende nu i flera år och jag tänkte göra lite ändringar i layouten till nästa nummer. 
Har du några förslag på förbättringar eller önskemål? Hör av dig till mig. Alla tips och 
idéer är välkomna. 
 
Sista datum för insändare till nästa nummer av Frostabladet är den 15 april, 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. 
 
Bankgiro nr: 937-6997 
Medlemsavgifter per år Tävlande:  -20 år 100 kr 
   21- år 200 kr 
 Familjeavgift:  400 kr 
 Icke tävlande:  100 kr 
 
Ordförande: Fredrik Lundquist  046-25 28 20 
Sekreterare: Inger Lindholm  0415-128 14 
Kassör: Rune Nilsson  0415-124 44 
Tävlingssektion/ Nils-Erik Bondesson 0415-105 52 
Träningssektion 
Ungdomssektionen: Pia-Maria Bondesson 0415-105 52 
IT-sektionen: Janne Lindholm  0415-134 80 
Tekniska sektionen Viveka Lassing  0415-412 33 
Marknadsloppssektionen: Kersti Lassing  0730-74 12 33 
Klädansvarig:        Marianne Lundquist  0415-100 91 
 
Internet hemsidor 
Frosta OK  www.frostaok.nu 
 
Klubben-on-line:          http://www.svenskidrott.se/organisation.asp?OrgElementId=27337  

E-mail:  info@frostaok.nu  

 
 
 

         
 
 
 
 



På gång i klubbenPå gång i klubbenPå gång i klubbenPå gång i klubben    
 
Styrelsemöte 
Följande datum hålls ordinarie styrelsemöte i klubben: 9 februari, 6 april, 8 juni, 10 
augusti, 12 oktober, 7december. Kallade är ordinarie ledamöter samt suppleanter. 

 
Styrelsen 

 
Diskussions dag med tema ”Klubbens framtid” 14 mars 
Vi behöver ta ett krafttag och diskutera klubbens framtida väl och ve. I dagsläget har 
vi ingen ungdomsverksamhet och utan nyrekrytering går klubben en oviss framtid till 
mötes. Styrelsen kallar därför ALLA medlemmar till en diskussionsdag med 
”Klubbens framtid” som tema, lördagen den 14 mars kl 14-18.  
 
Det finns ingen färdig agenda för denna eftermiddag, utan alla idéer, tanker och 
funderingar är välkomna och ska diskuteras. Syftet är att komma fram till några 
punkter som vi kan arbeta vidare med konkret. Klubben står för fika och efterföljande 
mat/enklare middag. 
 
Du som redan nu har idéer eller förslag som du vill ska diskuteras, meddela mig 
snarast (mail, brev, telefon). 
 
Din medverkan är avgörande! 
 

Väl mött 
Styrelsen 

 
 

 
 
 
 

Medlemsmöte 18 april 
Den 18 april kl 14 är det allmänt medlemsmöte på Lyckebo. Vi tar upp diskussionen 
från den 18 mars och jobbar vidare med de konkreta förslag vi identifierar. 
Eftermiddagen kan avrundas med exempelvis dart och förplägning. 

 
Styrelsen 

 
Arbetsdag Lyckebo 2 maj 
ALLA klubbmedlemmar i Frosta OK är välkomna till klubbhuset kl 10 den 2 maj. Vi 
hjälps åt med städning av Lyckebo, både inomhus och utomhus. Vi avslutar sen med 
förtäring cirka kl 14. 
 

Väl mött 
Tekniska sektionen 

 



 
Skåneledsvandring 10 maj 
Den 10 maj går årets skåneledsvandring av stapeln. Sträckning samt tider och annan 
information kommer under våren! 
 

Åke Westerlund 
 

Funktionärsloppet 26 juni 
Fredag 26 juni kl. 19.00, är det dags för Funktionärsloppet, med traditionsenlig start 
vid Lågehallarna. Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp. 
 

Marknadsloppssektionen 
 

Marknadsloppet 1 juli 
Årets marknadslopp går av stapeln den 1 juli, skriv in det datumet i kalendern redan 
nu! Mer information kommer under våren. 
 

Marknadsloppssektionen 
 

Medlemsmöte 3 juli 
Boka även in den 3 juli då vi ska ha erfarenhetsmöte på Lyckebo 19.00 med något 
grillat att äta till. Välkomna! 
 

Marknadsloppssektionen 
 

Natt-DM 28 augusti 
I år har vi vår egen tävling den 28 augusti. Det är natt-DM som står på programmet, 
och mer information, funktionärslista mm kommer under våren/sommaren. 
 

Tävlingssektionen 
 

Skinklöp & glögg 19 december 
Det är långt till december, men den årliga julavslutningen har fått ett datum – 19 
december kl 14.30. 
 

Styrelsen 
Tränings- och tävlingssektionen 

 
 
 

 

 
 



FyrklubbsfunktionärerFyrklubbsfunktionärerFyrklubbsfunktionärerFyrklubbsfunktionärer 
 
För att avrunda 2008 års fyrklubbsarrangemang ska klubben sätta samman en pärm 
som årets arrangörer, OK Kontinent, ska få del av. Därför tänkte jag be alla 
funktionärer att skicka in er personliga reflektion över fyrklubbs – detta ska sedan 
bifogas till pärmen. Skicka in så snart ni kan. 
 

Nils-Erik Bondesson 
 
 
 

 
 

    
TävlingsprogrammenTävlingsprogrammenTävlingsprogrammenTävlingsprogrammen    

 
Tävlingsprogrammen för våren 2009 finns nu på Lyckebo. 
 

Styrelsen 
 
 

Jubilarer under 2009Jubilarer under 2009Jubilarer under 2009Jubilarer under 2009    
 
80 år    50 år 
Gunnar Carlsson   Viveka Lassing 
    Susanne Göransson 
70 år 
Bengt-Åke Nilsson   30 år 
Göte Persson   Mikael Gunnarsson 
    Anna-Karin Bondesson 
60 år    Mikael Lundquist 
Hans Frank    Mikael Persson 
Karl Göte Bergsten 
Sven-Erik Persson   20 år 

Ambjörn Lassing 

 



Frosta Oks styrelse och sektioner 2009Frosta Oks styrelse och sektioner 2009Frosta Oks styrelse och sektioner 2009Frosta Oks styrelse och sektioner 2009    
    

    
STYRELSE:  TEKNISKA SEKTIONEN:  

  
Ordförande:  Fredrik Lundquist Sammankallande:  Viveka Lassing  
Sekreterare:  Inger Lindholm  Bengt Åberg  

Kassör:  Rune Nilsson  Bengt-Åke Nilsson  
Ledamöter:  Pia-Maria Bondesson  Börje Andersson  
 Nils-Erik Bondesson.  Sven-Erik Persson  
 Kersti Lassing  Eva Åberg  

 Janne Lindholm  Åke Westerlund – Skåneleden  
 Viveka Lassing  
Suppleanter:  Linda Tufvesson  
 Lars Berg TRÄNINGS- och TÄVLINGSSEKTIONEN:  

      

  Sammankallande:  Nils-Erik Bondesson  
UNGDOMSSEKTIONEN:  Susanne Göransson  
   Leif Sandgren  

Sammankallande:  Pia-Maria Bondesson  Leif Karlsson – Trim 
   Lars Berg 
   Eva-Lena Bondesson – utbildning 
MARKNADSLOPPSSEKTIONEN:    
Inklusive PR & sponsring    
  IT-SEKTIONEN: 

Sammankallande:  Kersti Lassing   

 Gunnar Lundquist Sammankallande:  Janne Lindholm  

 Gert Nilsson   Anna Sjö  
 Nils-Erik Bondesson  Mikael Persson  
Kassör:  Merit Lassing   Per-Olof Bondesson  
      

    
REDAKTÖR FROSTABLADET:  DISTRIBUTION FROSTABLADET:  

  

 Linda Tufvesson   Rolf Nilsson  

    
    
STATISTIKANSVARIGA: REVISORER:  

    

 Eva-Lena Bondesson   Kenneth Stenberg  
 Conny Blixt   Ingrid Harrysson  

  Suppleant:  Rolf Persson  

    
VALBEREDNING:    
    
Sammankallande:  Göran Lassing    
 Bertil Gunnarsson    

 Britta Frank    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


