
Frosta OK årsmöte 2019 
Tid & plats 
Den 3:e februari 2019 kl. 16.00 sammankallas klubbens medlemmar till årsmöte på klubbstugan, 

Lyckebo, Uggleborgsvägen 12, Hörby. 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Val av: 

a. Mötesordförande 

b. Mötessekreterare 

4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av en justerare 

6. Verksamhetsberättelse 2018 

7. Ekonomisk berättelse 2018 

8. Revisorsberättelse 2018 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2018 

10. Val av: 

a. Ordförande på 1 år 

b. Kassör på 2 år 

c. 1:a och 2:a suppleant till styrelsen på 1 år 

11. Val till sektionerna 

12. Val av statistikansvarig 

13. Val av utbildningsansvarig 

14. Val av redaktör Frostabladet 

15. Val av distributör Frostabladet 

16. Val av valberedning 

17. Val av revisorer 

18. Verksamhetsplan för 2019 

19. Medlemsavgifter 2019/2020 

20. Startavgifter 2019 

21. Reseersättning 2019 

22. Inkomna motioner från medlemmarna 

23. Övriga frågor 

24. Mötets avslutande 

  



Protokoll 

1. Mötets öppnande 

Nils-Erik Bondesson förklarade mötet öppnat. 

2. Mötets behöriga utlysande 

Mötet har annonserats i Frostabladet, via e-post, ordinarie post och via hemsidan.  

Mötet beslutades vara korrekt utlyst. 

3. Val av: 

a. Mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Nils-Erik Bondesson. 

b. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Magnus Rörstam 

4. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes enligt ovan. 

5. Val av justerare 

Till Justerare valdes Mats Sjöberg och Mikael Nilsson. 

6. Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades av Styrelsen 

Kommentar att information om genomförda skolorienteringar saknades inkom, i övrigt 

beslutade mötet att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 

7. Ekonomisk berättelse 2018 

Ordförande Nils-Erik Bondesson föredrog 2018 års ekonomiska berättelse.  

Bertil Gunnarsson även innefattande den ekonomiska redovisning av marknadsloppet 

Mötet beslutade att lägga de ekonomiska berättelsena till handlingarna 

8. Revisorsberättelse 2018 

Revisorsberättelsen lästes upp av reviosor Per-Uno Nilsson. Revisorerna har granskat 

räkenskaperna och konstaterat att dessa är i god ordning och utan anmärkning. Revisorerna 

tillstyrker således ansvarsfrihet för styrelsen för 2018.  

Noteringar från revisorn kring följande punkter: 

- Kopior på fakturor saknas i verifieringen 

- Verifiering av kontant inkomna medel måste inkomma med en sammanställning kring vad 

det gäller, ett underlag per verifikation 

- Inventering av sålda kläder måste göras och lämnas som underlag till den ekonomiska 

berättelsen. Vad är sålt och hur mycket pengar skall ha kommit in. 

 

Mötet beslutade att lägga  Revisorsberättelsen till handlingarna 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2018 

Mötet beslutade att bevilja Styrelsen 2018 ansvarsfrihet.  

10. Val av: 

a. Ordförande på 1 år 

Nils-Erik Bondesson föreslogs och valdes till ordförande fram till nästa ordinarie 

årsmöte. 



b. Kassör på 2 år 

Rune Nilsson föreslogs och valdes till sekreterare på två år.  

c. 1:a och 2:a suppleant till styrelsen på 1 år 

Linda Westerlund(1a) och Malin Malmqvist (2a) föreslogs och valdes till suppleanter på 

vardera 1 år.  

11. Val till sektionerna 

Följande val  för verksamhetsåret ägde rum under denna punkt. Sammankallande i respektive 

sektion valdes in som ledamöter i styrelsen, förutom i Marknadsloppsektionen där Nils-Erik 

Bondesson föreslogs och valdes som sammankallande och redan är med i styrelsen som 

Ordförande.   

 TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSEKTIONEN TEKNISKA SEKTIONEN 

Sammankallande: André Bjärby Sammankallande:  Bengt I Nilsson 

  Nils-Erik Bondesson  Bengt Åberg 

  Mikael Nilsson  Bengt-Åke Nilsson 

  Leif Sandgren  Börje Andersson 

  Lars Berg  Sven-Erik Persson 

  Gustaf Scheja  Åke Westerlund 

  Leif Karlsson   

  Benkt Andersson MARKNADSLOPPSSEKTIONEN 

IT-SEKTIONEN  Sammankallande:  Andre Bjärby 

Sammankallande:  Gustaf Scheja  Nils-Erik Bondesson 

 Martin Nilsson  Martin Nilsson 

 Per-Olof Bondesson  Bertil Gunnarsson 

 André Bjärby UNGDOMSSEKTIONEN 

 Per Held Sammankallande: Anna Bjärby 

   Linda Westerlund  

12. Val av statistikansvarig 

Anna Bjärby föreslogs och valdes till statistikansvarig på 1 år. 

13. Val av utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig vakantsattes detta år och uppdraget faller därmed på styrelsen.  

14. Val av redaktör Frostabladet 

Anna Bjärby och Magnus Rörstam föreslogs och valdes till redaktörer för frostabladet. 

15. Val av distributör av Frostabladet 

Rune Nilsson valdes till distributör av Frostabladet. 

16. Val av valberedning 

Britta Frank föreslogs väljas om på 2 år och valdes. 

Bertil Gunnarsson kvarstår ytterligare 1 år. 

Leif Sandgren kvarstår ytterligare 1 år 

17. Val av revisorer 

Kenneth Stenberg föreslogs väljas om på 2 år och valdes som sammankallande revisor. 

Per-Uno Nilsson kvarstår ytterligare 1 år 

Rolf Person föreslogs att väljas om som suppleant på 1 år och valdes. 

18. Verksamhetsplan för 2019 

Verksamhetsplanen för 2019 föredrogs och godkändes av årsmötet.  



Justering i avsnittet kring ordningsföljd gällande 2019 års Marknadslopp kommer att revideras 

i verksamhetsplanen. 

19. Medlemsavgifter 2019 

Då många redan betalat in avgift för 2019 i enlighet med 2017 års belopp beslutades att 

medlemsavgifter för 2018 blir oförändrade. 

Det beslutades även att justera medlemsavgiften för 2019 till: 

 Tävlande upp till och med 21 år 100kr 

Tävlande över 21 år 300kr 

Familjeavgift* 600kr 

Icke tävlande vuxen 100kr 

 *Med familj menas upp till två vuxna och alla barn i deras hushåll. 

  

20. Startavgifter 2019 

Följande beslutades av årsmötet: 

• Klubben står för upp till 130kr per tävling som är sanktionerad av svenska 
Orienteringsförbundet för vuxna, överskjutande kostnad för ordinarie anmälningsavgift 
till tävlingar debiteras medlemmen.  

• Startavgifter till övriga tävlingar beslutas av styrelsen efter ansökan. 

• Klubben betalar helt ev. hyra av Emit-bricka 

• Klubben står inte för hyra av Sportident-bricka, då denna finns att rekvirera från klubben. 

• Varje enskild medlem, ungdomar-16 år undantagna, får själv stå för den extra kostnaden 
som tillkommer på grund av sen anmälan och hela startavgiften i de tävlingar man har 
anmält sig till, men inte ställt upp i, oberoende av skälet till att man uteblivit från 
tävlingen. 

• Ungdomar -16 år tävlar för klubben helt utan kostnad. 

• Klubben står även för del av startavgiften i Svenska motionslopp, sanktionerade av 
Friidrottsförbundet. Ersättning utgår med samma belopp som en start i en 
orienteringstävling kostar, alltså max 130kr. Motkravet för denna punkt är, utöver de 
generella motkraven för medlemmar, att man springer för Frosta OK och att detta syns i 
start- och resultatlista. 

• Gällande O-ringen står Frosta OK för 130kr per etapp. Frosta OK står för hela 
anmälningsavgiften för tävlingen för de ungdomar -16 år som springer O-ringen. 

• Motprestation för att klubben sponsrar startavgifter är att medlemmen avlagt, av 

årsmötet beslutad, årsavgift samt att man efter bästa förmåga jobbar för att hjälpa till vid 

samtliga klubbens tävlingar och arrangemang. 

21. Reseersättning 2019 

Årsmötet beslutade: 

• att fastställa samma reseersättning som skatteverket beslutat för 2018, alltså 18:50 kr per 

mil. 

• att detta gäller när man representerar klubben på möten, deltar i klubbrelevanta 

utbildningar eller skjutsar ungdomar till tävlingar där vuxna ej är med och tävlar.  
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Verksamhetsberättelser för 2018 

Styrelsen för Frosta OK 

Har sedan årsmötet 2018-02-04 haft: 

Konstituerande årsmöte den 4 februari, på Lyckebo 
Marknadsloppsmöte den 27 februari, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 6 mars, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 17 april, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 11 juni, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 14 augusti, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 23 oktober, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 11 december, på Lyckebo 
Styrelsemöte den 15 januari, på Lyckebo 

Magnus Rörstam, Sekreterare, 2019-01-28 

Nytt år -vad blev det av det gamla. 

Som ordförande i Frosta OK under 2018 gör jag denna övergripande reflektion på vad som 
har varit och vad som ska komma under 2019. 

Detaljer och statistik lämnar jag till de olika sektionerna att redovisa. 

Frosta Ok har stått som arrangör för ett flertal aktiviteter under året och naturligtvis deltagit 
i många fler aktiviteter mest som orienterare. 

Medlemstalet är drygt 100 st. varav en del är aktiva orienterare. Andra kommer sporadiskt 
till någon orienteringstävling, övriga finns där när de behövs. 

Även om det skulle vara roligt att träffa medlemmarna i Frosta OK oftare så är det nog så att 
det finns så mycket annat som också måste hinnas med.  

Därför vill jag rikta ett stort tack till alla medlemmar för era insatser så att arrangemang och 
andra aktiviteter har kunnat genomföras som planerat under året.  

Nils-Erik Bondesson, Ordförande, 2019-01-28 

Marknadsloppsektionen 

Sommaren 2018 genomförde vi det 48:e Marknadsloppet. Detta var andra året som vi 
använde oss av de nya och komprimerade starttiderna. Utmaningarna var bl.a ombyggnaden 
av Lågehallarna vilket ledde till en omständig parkeringssituation. Även vid målområdet var 
parkeringen svårförståelig - denna gång på grund av en nitisk parkeringsvakt. Inte desto 
mindre blev det ett fantastiskt lopp och givetvis var vädret bra! 

Nils-Erik Bondesson, Sammankallande, 2019-01-28 
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Tävlings- och träningssektionen 

Årets orienteringstävling genomfördes i ett strålande vårväder. Vi fick rekordartat många 
direktanmälda, nästa lika många som föranmälda. Tävlingsplatsen var både vacker och 
praktiskt belägen, alldeles i närheten av klubbstugan. Kartan och banorna fick beröm av 
löparna och vi kunde erbjuda säsongens kanske bästa marka.  

Vi har även anordnat en etapp av Vintercupen samt erbjudit Hörbys kommuninvånare en 
trimorientering. 

När det gäller vårt egna tävlinde så inleddes året traditionsenligt med nyårsorientering i 
Tormestorp och avslutades med Jättemilen i Danmark. Där i mellan hann vi så klart med en 
rad tävlingar, inte minst O-Ringen i Örnsköldsvik. 

Under året har det som vanligt arrangerats skolorientering för ett stort antal elever med ett 
lyckat resultat. 

André Bjärby, Sammankallande, 2019-01-28 

IT-sektionen 

IT-sektionen har under året underhållit www.frostaok.se, www.marknadsloppet.nu samt 
klubbens facebooksida. Utöver detta har utbildningar hållits för relevanta funktionärer för 
publicering av innehåll på hemsidan. Vidarebefordran från vår gamla domän, frostaok.nu, till 
den nya, frostaok.se gällande både mail och websidor har under året varit aktiv. 

Nya Datalagringsförordningen (GDPR) trädde i kraft under året och en del jobb har lagts på 
att förbereda oss som organisation för detta. Medlemsregistret i IdrottOnline har hållits 
uppdaterat allteftersom vi fått nya medlemmar samt tappat bort några gamla. 

Vi gjorde ett försök att erbjuda liveresultat till 2018 års tävling men det fallerade på grund av 
nätveksstrul och brisande tid på grund av manfall. Vi sadlar om inför kommande år för att 
förhoppningsvis kunna köra liveresultat och även förvarningskontroll till hösten 2019. 

IT-sektionen har även assisterat med bevakning av den gemensamma 
mailadressen info@frostaok.se samt distribution av inkommande mail till relevanta parter 
inom klubben. 

Gustaf Scheja, Sammankallande, 2019-01-28 

Tekniska Sektionen 

Verksamheten under 2018 har varit att hålla klubbhus och omgivningen kring detta i 
ordning. Året som gått har varit ganska lugnt, inga större saker har behövt göras. 

Stort tack till alla som har bidragit till att vi har ett väl fungerande Lyckebo. 

Bengt I Nilsson, Sammankallande, 2019-01-28 

  

http://www.frostaok.se/
http://www.marknadsloppet.nu/
http://frostaok.nu/
http://frostaok.se/
mailto:info@frostaok.se
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Ungdomssektionen 

Under 2018 har det inte bedrivits någon regelbunden ungdomsträning. Däremot har 
klubbens ungdomar varit aktiva på tävlingar, hela 102 starter, fördelade på 20 olika 
ungdomar finns registrerade i Eventor för Frostas yngre (födda 2000 eller senare) under 
2018. Utav dessa är 
det 8 ungdomar som har gjort fler än 2 starter, dessa 8 har tillsammans gjort 88 starter. 

Utöver detta fick vi 3/4 av ett lag med i Ungdomsstafetten, den fjärde löparen lånade vi från 
Eslövs FK. I år trappade laget upp en svårighetsgrad och sprang i U4-manna, med gula och 
vita sträckor. Av 18 startande lag kom de på 8:e plats och viktigast av allt: samtliga 
fyra löpare tyckte att det var lite pirrigt, men väldigt roligt! 

På hösten blev vi inbjudna att delta i Eslövs FK:s ungdomsträningar och vid ett tillfälle bjöd vi 
igen och ordnade träning hos oss vid Lyckebo. 

I november deltog undertecknad tillsammans med André Bjärby i en barntränarutbildning. 

Anna Bjärby, Sammankallande, 2019-01-28 
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Ekonomisk berättelse 2018 

Våra medlemmar har i år varit flitiga och sprunget för 78 kkr. 

Vi har i år fått hjälp att rita ny karta för 32 kkr. 

Den stora enskilda utgiften är i år nya tävlingskläder för 50 kkr. 

Vi har i år lyckats skicka folk på ungdomsutbildning (7kkr) vilket vi hoppas se resultat av till 
vårens aktiviteter. 

Lyckebo är en stor utgift ca 36 kkr.(El 21 kkr, hyra 5,5kkr + sopor, tanktömning, försäkringar 
m.m.  

På intäktssidan gav vår egen tävling 49 kkr netto. Detta skulle varit lägre men Samak 
sponsrar all karttryckning. 

Marknadsloppet bokföres separat av Bertil Gunnarsson och redovisas i min bokföring under 
konto 3040, + 27 kkr. Underlag finns i separat mapp. 

Div småtävlingar vintercup, veterancup, trim och polarna gav 7kkr. 

Sponsring, kommunala statliga bidrag 28 kkr. 

Resultatet av detta blir ett minus på 59 kkr. 

Rune Nilsson, Kassör, 2019-01-28 
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Verksamhetsplaner 2019 

Styrelsen för Frosta OK -Vad händer 2019 

Tittar vi framåt så finns de arrangemang som är återkommande varje år. En större 
orienteringstävling som brukar hållas på våren har i år flyttats till hösten eftersom det är 
distrikts mästerskapstävling. 

Marknadsloppet närmar sig tävling nummer 49 i ordningen och ska genomföras onsdagen 
den 3 juli. 

Kretsmästerskap, Trimorientering och skolorientering är andra aktiviteter som återkommer. 
Sedan tillkommer en del andra uppgifter.Detta är sådant som klaras av tack vare våra trogna 
medlemmar. 

År 2019 har Frosta OK även tagit sig an en utmaning utöver det vanliga.  

I år har det beslutats att Frosta OK ska ställa upp med ett lag i 10-Mila. Det kommer att bli 
ett minne för livet och då speciellt för de som får äran att springa en sträcka. 

Tävlingen genomförs i slutet av april och platsen är Göingeskogarna i Nord Östra Skåne. 

Nya medlemmar i klubben är ett måste för alla föreningar så också för Frosta OK. 

Därför ska en värvningskampanj starta. Familjen Bjärby har både ide och planering om detta 
arrangemang. 

Därmed tackar jag för ordet och hoppas på mycket bra orienterings år 2019 för oss alla. 

Nils-Erik Bondesson, Ordförande, 2019-01-28 

 

IT-sektionen 

Även 2019 planerar vi för att kunna erbjuda IT-utbildning av valda styrelsemedlemmar och 
funktionärer i de verktyg som vi nu har för att se vilka manuella hanteringar som kan 
elimineras för att spara ork och tid för funktionärerna. 

Hemsidorna, facebooksidan och medlemsregistret kommer fortsätta att driftas av sektionen 
och vi kommer fortsätta att utbilda och assistera de medlemmar och funktionärer som 
önskar lägga ut information i våra digitala kanaler. 

Som förra årets verksamhetsberättelse beskriver så kommer vi försöka få till att höstens 
tävling kommer kunna uppdatera med liveresultat som fler och fler klubbtävlingar gör samt 
att vi ska ha en förvarningskontroll på banan. 

Gustaf Scheja, Sammankallande, 2019-01-28 
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Marknadsloppet 

I sommar ser vi fram emot det 49:e marknadsloppet. Vi har redan säkrat upp vår klassiska 
marknadsloppsspeaker samt påbörjat samarbetet med kommunen. Vi ses den 3:e juli ! 

Nils-Erik Bondesson, Sammankallande, 2019-01-28 

Träning- och Tävlingssektionen  

I år satsar vi! Till våren tänker vi starta en introduktionskurs i orientering. Det kommer inte 
att bli en renodlad ungdomsträning utan istället tänker vi ha ett upplägg där förälder och 
barn deltar tillsammans. Målet är att ge hela familjen kompetens och trygghet att själva ge 
sig ut på "riktig" orientering - d.v.s på tävling. Mer information kommer under våren. 

André Bjärby, Sammankallande, 2019-01-28 

Tekniska sektionen 

Under 2019 fortsätter vi att förvalta klubbens hus samt gemensamma resurser. 

Bengt I Nilsson, Sammankallande, 2019-01-28 
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