Frosta OK årsmöte 2022
Tid & plats
Den 6:e februari 2022 kl. 16.00 sammankallas klubbens medlemmar till årsmöte digitalt via Google
Meet samt på Lyckebo.

Dagordning
1.
2.
3.

Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Val av:
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
4.
Fastställande av dagordning.
5.
Val av två justerare
6.
Verksamhetsberättelse 2021
7.
Ekonomisk berättelse 2021
8.
Revisorsberättelse 2021
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
10. Val av:
a. Ordförande på 1 år
b. Sekreterare 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 2022
19. Medlemsavgifter 2022
20. Startavgifter 2022
21. Reseersättning 2022
22. Inkomna motioner från medlemmarna
Inga inkomna - utgår
23. Övriga frågor
a. Information gällande kommande propostion under 2022
24. Mötets avslutande
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Närvarolista
Nils-Erik Bondesson

Magnus Rörstam

Bengt I Nilsson

Lars Strand

Karin Strand

Torill Svendsen

Benkt Andersson

Roland Offrell

Bertil Gunnarsson

Rune Nilsson

Brita Frank

Gustaf Scheja

André Bjärby

Anna Bjärby

Per Held

Karin Lindholm

Anders Hellrup

Lise-Lott Johansson

Malin Gillsparr Malmqvist

Stefan Winberg

Sven-Erik Persson
(Från punkt 20)

Protokoll
1.

Mötets öppnande
Nils-Erik Bondesson förklarade mötet öppnat kl 16.01.

2.

Mötets behöriga utlysande
Årsmötet har legat i kalendariet på hemsidan sedan 2021-02-16.
Facebookevent och mail skickades efter styrelsens beslut att förlägga mötet digitalt
2022-01-02.
Anslag i klubblokalen har ej gjorts, detta då verksamheten här har varit mycket låg.
Beslut: Trots ovan avvikelser från stadgarna beslutade årsmötet att mötet var behörigt utlyst

3.

4.

Val av:

a.

Mötesordförande
Beslut: Till mötesordförande valdes Nils-Erik Bondesson.

b.

Mötessekreterare
Beslut: Till mötessekreterare valdes Magnus Rörstam.

Fastställande av dagordning.
Beslut: Dagordningen fastställdes enligt ovan.
Notering till protokollet: Roland Offrell lyfte att klubben borde betala in avgiften för
“Sverigelistan”. Nils-Erik bekräftade att detta låg på ordförandes bord och kommer att göras i
vanlig ordning.

5.

Val av justerare
Beslut: Till Justerare valdes Roland Offrell och Karin Lindholm.

2
Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 0fc83118380faa3bc9896fc788a479e3266c9f71056299b603cf58e231d81f31a4bc7beda17d949f73d282d19c0a3649e574181c479205d3c239c510db64e230

6.

Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelsen för 2021 presenterades av Styrelsen.
Kommentar: Roland Offrell önskade komplettering av Tävling- och träningssektionens
berättelse gällande att det har arrangerats ett antal tränings-orienteringar under året
Uppdatering i bilagor nedan.
Kommentar: Roland Offrell önskade komplettering av styrelsens berättelse gällande att ett
antal större kartarbeten pågått under året. Uppdatering i bilagor nedan.
Beslut: Årsmötet beslutade att lägga årsberättelserna till handlingarna med ovan nämnda
tillägg.

7.

Ekonomisk berättelse 2021
Kassör Rune Nilsson föredrog 2021 års ekonomiska berättelse.
Kassör för Marknadsloppet, Bertil Gunnarsson, föredrog redovisningen gällande
Marknadsloppet.
Beslut: Mötet beslutade att lägga de ekonomiska berättelserna till handlingarna.

8.

Revisorsberättelse 2021
Revisorsberättelsen lästes upp av revisor Stefan Winberg.
Beslut: Mötet beslutade att lägga Revisorsberättelsen till handlingarna.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
Beslut: Mötet beslutade att bevilja Styrelsen 2021 ansvarsfrihet.

10.

Val av:

a.

Ordförande på 1 år
Beslut: Nils-Erik Bondesson föreslogs och valdes till ordförande fram till nästa ordinarie
årsmöte.

b.

Sekreterare på 2 år
Beslut: Gustaf Scheja föreslogs och valdes till sekreterare på två år.

c.

1:a och 2:a suppleant till styrelsen på 1 år
Beslut: Linda Westerlund(1a) och Malin Gillsparr Malmqvist (2a) föreslogs och valdes till
suppleanter i ovan ordning på 1 år.
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11.

Val till sektionerna
Beslut: Följande val för verksamhetsåret ägde rum under denna punkt.
TRÄNINGS- OCH
TÄVLINGSEKTIONEN
Sammankallande,
tillika styrelseledamot:

TEKNISKA SEKTIONEN
Petter Solding

IT-SEKTIONEN
Sammankallande,
tillika styrelseledamot:

Sammankallande,
tillika styrelseledamot:

Lars Strand

MARKNADSLOPPSSEKTIONEN
Per Held

Sammankallande,
tillika styrelseledamot:

Andre Bjärby

UNGDOMSSEKTIONEN
Sammankallande,
tillika styrelseledamot:

Anna Bjärby

12.

Val av statistikansvarig
Beslut: Mötet beslutade att vakantsätta posten.

13.

Val av utbildningsansvarig
Beslut: Mötet beslutade att vakantsätta posten.

14.

Val av redaktör Frostabladet
Beslut: Mötet beslutade att vakantsätta posten.

15.

Val av distributör av Frostabladet
Beslut: Mötet beslutade att vakantsätta posten.

16.

Val av valberedning
Beslut: Magnus Rörstam och Karin Lindholm föreslogs och valdes som ledamöter i
valberedningen på 2 år.

17.

Val av revisorer
Beslut: Stefan Winberg föreslogs väljas om på 2 år och valdes.
Beslut: Rolf Person föreslogs att väljas om som suppleant på 1 år och valdes.

18.

Verksamhetsplaner för 2022
Verksamhetsplanerna för 2022 föredrogs och godkändes av årsmötet med följande tillägg.
Kommentar: Roland Offrell önskade förtydligande kring resursbristen vad gäller
ungdomsverksamheten. Anna förtydligade att det dels handlar om funktionärer, dels avsaknad
av ungdomar.
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19.

Medlemsavgifter 2022
Beslut: Mötet beslutade följande medlemsavgifter för 2022:
Tävlande upp till och med 21 år
Tävlande över 21 år
Familjeavgift*
Icke tävlande vuxen

100kr
300kr
600kr
100kr

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

20.

Startavgifter 2022
Beslut: Följande beslutades av årsmötet:
●

Klubben står för upp till SKOFs(SKånes OrienteringsFörbund) rekommenderade
standardavgift per tävling som är sanktionerad av svenska Orienteringsförbundet för vuxna,
överskjutande kostnad för ordinarie anmälningsavgift debiteras medlemmen.

●

Klubben betalar helt ev. hyra av Emit-bricka för klubbmedlem.

●

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

●

Varje enskild medlem, ungdomar 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 motionslopp, sanktionerade av Svenska
friidrottsförbundet. Ersättning utgår med samma belopp som en start i en orienteringstävling
kostar, alltså max SKOFs rekommenderade standardavgift. 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 SKOFs rekommenderade standardavgift per etapp.
Frosta OK står för hela anmälningsavgiften för tävlingen för de ungdomar som springer Oringen.

●

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.

●

Önskar medlem ytterligare ersättning för startavgifter, exempelvis vid utländskt
tävlingsdeltagande skall detta ansökas i tid hos styrelsen för beslut från fall till fall.
Kommentar: Till nästa år önskades en förtydligande formulering gällande vad som gäller med
mindre närtävlingar såsom vintercuppen då detta idag är en gråzon. Styrelsen tar till sig
detta.
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21.

Reseersättning 2022
Årsmötet beslutade:

● att fastställa samma reseersättning som Skatteverket beslutat för innevarande år
(18,50Kr för 2022).

● 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.

22.

Inkomna motioner från medlemmarna
Inga inkomna motioner från medlemmarna – punkten utgår

23.

Övriga frågor
a. Information om kommande proposition under 2022
Gustaf Scheja föredrog innehållet i en kommande proposition som har för avsikt att
uppdatera stadgarna på flera punkter gällande avskaffande av sektionerna och en mer
gemensam styrelse med övergripande ansvar för all verksamhet och mer projekt fokus för
pågående projekt eller fokusområden. Styrelsen avser ta upp denna proposition för beslut på
ett medlemsmöte under 2022 samt på årsmötet 2023, för slutgiltigt införande.

24.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 17.26.

Vid tangentbordet

……………………………………………………………
Magnus Rörstam
Mötessekreterare, Magnus Rörstam
2022-02-14

Justeras

……………………………………………………………
Nils-Erik Bondesson
Mötesordförande, Nils-Erik Bondesson
2022-02-15

……………………………………………………………
Karin Lindholm
Justerare, Karin Lindholm
2022-02-16

……………………………………………………………
Roland Offrell
Justerare, Roland Offrell
2022-02-14
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Kallelse till årsmöte 2022
Tid & plats
Den 6:e februari 2022 kl. 16.00 bjuder styrelsen in medlemmarna på årsmöte.
Årsmötet kommer med hänsyn till pågående smitta i samhället att genomföras på ett säkert sätt, det vill säga
digitalt. Mer information kommer att finnas tillgängligt när mötet närmar sig.
Om någon ej har möjligheten att ansluta digitalt så hör av er, då löser vi en uppkoppling på lämplig plats.

Möteshandlingar
Möteshandlingar kommer inför mötet att finnas på http://moteshandlingar.frostaok.se.

Föreslagen dagordning
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mötets öppnande
Mötets behöriga utlysande
Val av:
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
Fastställande av dagordning.
Val av två justerare
Verksamhetsberättelse 2021
Ekonomisk berättelse 2021
Revisorsberättelse 2021
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021
Val av:
a. Ordförande på 1 år
b. Sekreterare på 2 år
c. 1:a och 2:a suppleant till styrelsen på 1 år
Val till sektionerna
Val av statistikansvarig
Val av utbildningsansvarig
Val av redaktör Frostabladet
Val av distributör Frostabladet
Val av valberedning
Val av revisorer
Verksamhetsplan för 2022
Medlemsavgifter 2022/2023
Startavgifter 2022
Reseersättning 2022
Inkomna motioner från medlemmarna (Inga inkomna - utgår)
Övriga frågor (Väcks under punkt 4)
a. Information om kommande proposition under nästa år.
Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelser för 2021
Frosta OKs styrelse, sektioner och valda funktionärer 2021
STYRELSE
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Suppleanter:

Nils Erik Bondesson
André Bjärby
Magnus Rörstam
Rune Nilsson
Anna Bjärby
Gustaf Scheja
Lars Strand
Linda Westerlund
Malin Malmqvist

UNGDOMSSEKTIONEN
Sammankallande: Anna Bjärby
Linda Westerlund

TEKNISKA SEKTIONEN
Sammankallande: Lars Strand
Bengt Åberg
Börje Andersson
Sven-Erik Persson
Åke Westerlund
Karin Andersson
REDAKTÖR FROSTABLADET
Anna Bjärby
Magnus Rörstam
VALBEREDNING
Sammankallande: Bertil Gunnarsson
Britta Frank
Leif Sandgren
STATISTIKANSVARIG
Anna Bjärby

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSSEKTIONEN
Sammankallande: André Bjärby
Nils-Erik Bondesson
Mikael Nilsson
Leif Sandgren
Gustaf Scheja
Leif Karlsson
Benkt Andersson
Lars Berg

MARKNADSLOPPSSEKTIONEN
Sammankallande: André Bjärby
Kassör:
Bertil Gunnarsson
Nils-Erik Bondesson
Martin Nilsson
Magnus Rörstam
IT-SEKTIONEN
Sammankallande: Gustaf Scheja
Martin Nilsson
Per-Olof Bondesson
Per Held
André Bjärby

DISTRIBUTION FROSTABLADET
Rune Nilsson
REVISORER
Sammankallande:

Kenneth Stenberg
Stefan Winberg
Suppleant:
Rolf Persson
UTBILDNINGSANSVARIG
Vakant
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Styrelsen för Frosta OK
Styrelsen för Frosta OK har sammanträtt 7 gånger sedan förra årsmötet:
2021-02-07 – Konstitutionerande styrelsemöte
2021-02-16 – Styrelsemöte
2021-04-20 – Styrelsemöte
2021-06-08 – Styrelsemöte
2021-10-12 – Styrelsemöte
2021-12-14 – Styrelsemöte
2022-01-11 – Styrelsemöte
Magnus Rörstam, sekreterare, 2022-01-31
Sammanfattning av året 2021 för Frosta OK
År 2021 känns i många delar som ett förlorat orienterings år på grund av alla restriktioner
som har präglat hela samhället. Vilket gjort att isoleringen mellan människor blivit ett hinder
för många gemensamma möten.
För Frosta OK har det inneburit att vi inte har kunnat hålla några gemensamma träffar,
förutom vid sporadiska träffar vid de arrangemang som ändå har blivit av under året.
Trots detta har det hänt en hel del under året inom orienteringsrörelsen.
Under vinter och vår har det blivit en del aktiviteter som arrangerats av Frosta OK. Dessa
aktiviteter har även vänt sig till deltagare som inte är medlemmar i klubben. På sommaren
genomfördes årets trimorientering. En aktivitet som många utanför klubben efterfrågar och
uppskattar. Under hösten blev det en del orienteringstävlingar med deltagare från Frosta
OK.
(T) En viktig del i orienteringsutövning är att ha bra orienteringskartor. Under året har
Roland Offrell bidragit med att uppdatera flera av Frosta OKs kartor. Störst revidering har
skett på Kartan Råby Hällor och Hörby Centrum. Övriga kartor har blivit justerade i samband
med olika tävlingsaktiviteter där det har behövts justeringar.
I ett försök att fånga upp nya orienterare till klubben arrangerades en medlemsvärvning
efter att Hörby grundskoleelever hade haft sin årliga orientering med Frosta OK. Tråkigt nog
så var inte intresset lika stort som vi hade hoppats på. Det verkar som att de ungdomar som
är intresserade av orientering även har så många andra fritidsaktiviteter som är enklare att
vara med på.
Därför måste vi gemensamt försöka komma fram till hur Frosta OK ska lyckas att få nya
medlemmar till klubben och samtidigt komma fram till vad klubbens nuvarande medlemmar
har för förväntningar av sitt medlemskap i klubben. Detta ser jag som absolut nödvändiga
frågor att finna svar på.
Med dessa lite nedstämda ord men med gott hopp om framtiden vill jag tacka alla
medlemmar för det gångna året och hoppas att vi kan öka våra gemensamma aktiviteter
under år 2022.
Nils-Erik Bondesson, ordförande, 2022-01-31
Tillägg efter årsmötet enl. kommentar 1, punkt 6 i protokollet i stycket markerat (T)
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Marknadsloppsektionen
P.g.a pandemin så ställde Hörby kommun för andra året på rad in Hörby Marknad och därför
ställdes även Marknadsloppet in.
André Bjärby, sammankallande, 2022-01-31
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.
Efter lösa rykten kring klagomål från medlemmar kring att mail har hamnat bland deras
skräppost har vi även marknadsfört att vi kan hjälpa till med konfiguration hos
medlemmarnas egen mail för att frostaok.se-mail inte ska hamna bland skräpposten, tyvärr
har ingen hört av sig för att få hjälp.
Medlemsregistret i IdrottOnline har hållits uppdaterat allteftersom vi fått nya medlemmar
samt tappat bort några gamla. Medlemmar kan även här i inloggat läge uppdatera
informationen om sig själv om något ändras.
Ingen tävlingsteknik har kunnat luftas under året förutom sportident-enheter.
Gustaf Scheja, sammankallande, 2022-01-12
Ungdomssektionen
Tyvärr ytterligare ett år i pandemins tecken. Under sensommaren och hösten kunde några
tävlingar genomföras och vi hade ett par ungdomar ute, men det tyvärr den enda aktiviteten
som skett under året.
Anna Bjärby, sammankallande, 2022-02-01
Tekniska sektionen
Under året har vi jobbat med löpande tillsyn och underhåll samt även genomfört ett antal
projekt. Dessa är som följer:
- Inköp av robotgräsklippare och installation av densamma
- Ombyggnad av förrådet i västra byggnaden, även känt som vedskjulet
- Rengöring av ytterväggarna i byggnaden utmed vägen
- Reparation av vattenanläggning.
- Sett till att vi fått belysning nere vid förrådsbyggnaden
Lars Strand, sammankallande, 2022-01-21
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Tävlings- och träningssektionen
Ytterligare ett år präglat av pandemin. Restriktionerna kom och gick, ibland fick man ha
pandemianpassade tävlingar och ibland fick man ingenting.
Sverigepremiären blev inställd och så även vår egna tävling i april.
Den 1:e juni lättade restriktionerna tillfälligt och samma dag - med mycket kort förvarning genomförde Frosta OK första etappen av Lilla 5-dagars på den nyritade kartan vid Hästäng.
Stor glädje bland alla som deltog!
Under sommaren kunde fler tävlingar genomföras, bl.a var en hel del Frostingar på Havs-OL.
Framåt sensommaren och hösten blev det både Fyrklubbs och vi hade ett lag med på stafettDM.
Trimorienteringen var som alltid en succé bland allmänheten. I år fick vissa av
trimkontrollerna sällskap av en extra stolpe från HittaUt projektet. Det är ett initiativ från
SOFT som syftar till att få allmänheten att upptäcka orientering. Man kan sedan ladda ner en
app och ge sig ut och leta kontroller.
Skolorienteringen har inte haft pandemiuppehåll utan genomförts som brukligt.
(T) Klubben har även ordnat ett antal träningsorienteringar för sina medlemmar under året.
André Bjärby, sammankallande, 2022-01-31
Tillägg efter årsmötet enl. kommentar 2, punkt 6 i protokollet i stycket markerat (T)
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Klubben har även ordnat ett antal träningsorienteringar för sina medlemmar under året.
André Bjärby, sammankallande, 2022-02-11
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Ekonomisk berättelse 2021
Resultaträkning 2021

Intäkter
Försäljning
Marknadsloppet
Övrig tävling
Lilla 5-dagars
Trim OL
Vintertrim
Kartförsäljning
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Kläder
Återbetalda startavgifter
Erhållna bidrag
Hyra Lyckebo
Summa intäkter

3 286,00
-4 260,00
3 545,00
3 775,00
6 535,00
4 850,00
2 425,00
11 174,00
11 067,00
25 900,00
1 500,00
380,00
1 000,00
2 000,00
73 131,00

Kostnader
Varuinköp
Startavgifter
IT kostnader
El Lyckebo
El förbrukning
Renhållning tank
Hyra Lyckebo
Försäkringar
Avgift förbund
Bankkostnader
Ränteintäkter
Redovisat resultat

Summa kostnader

30 909,00
31 834,00
3 238,00
18 393,00
7 231,00
4 358,00
5 700,00
2 218,00
2 250,00
937,00
- 2 033,33
- 31 904,17

73 131,00
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Revisorsberättelse 2022
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Valberedningens förslag 2022
Styrelsen har diskuterat strukturen inom klubben tillsammans med valberedningen och har
som förslag att prova på ett nytt arbetssätt, mer anpassat för den klubbstorleken vi har.
Utan dedikerade funktionärer inom sektionerna, utan snarare att alla klubbmedlemmar
engageras vid behov av styrelsen som ska jobba närmare varandra med allas gemensamma
arbetsuppgifter. Under 2022 planerar styrelsen att komponera en proposition kring
stadgeförändring som matchar det nya arbetssättet.
På grund av detta innehåller valberedningens förslag endast sammankallande för respektive
sektion och inga sektionsmedlemmar.
Funktionärspost
Ordförande

Förslag
Nils-Erik Bondesson

Kommentar
Omval 1 år

Sekreterare

Gustaf Scheja

Nyval 2 år

Kassör

Rune Nilsson

Kvarstår 1 år

Ledamöter i styrelsen

André Bjärby
Lars Strand
Anna Bjärby
Per Held
Petter Solding

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Nyval 1 år
Nyval 1 år

1:a suppleant i styrelsen

Linda Westerlund

Omval 1 år

2:a suppleant i styrelsen

Malin Malmqvist

Omval 1 år

Tränings- och Tävlingssektionen
Sammankallande

Petter Solding

Nyval 1 år

Ledamöter

Vakant

Vakant

Sammankallande

Lars Strand

Omval 1 år

Ledamöter

Vakant

Vakant

Sammankallande

Anna Bjärby

Omval 1 år

Ledamöter

Vakant

Vakant

Sammankallande

André Bjärby

Omval 1 år

Ledamöter

Vakant

Vakant

Sammankallande

Per Held

Nyval 1 år

Ledamöter

Vakant

Vakant

Tekniska Sektionen

Ungdomssektionen

Marknadsloppsektionen

IT-Sektionen
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Övriga funktionärer
Statistikansvarig

Vakant

Vakant

Utbildningsansvarig

Vakant

Vakant

Redaktör Frostabladet

Vakant

Vakant

Vakant

Vakant

Distributionsansvarig Frostabladet

Vakant

Vakant

Valberedning
Sammankallande

Bertil Gunnarsson

Kvarstår 1 år

Ledamöter

Fri nominering på mötet

Nyval 2 år

Fri nominering på mötet

Nyval 2 år

Kenneth Stenberg

Kvarstår 1 år

Stefan Winberg

Omval 2 år

Rolf Persson

Omval 1 år

Revisorer
Sammankallande
Suppleant

Verksamhetsplaner 2022
Styrelsen för Frosta OK
Nytt år, som det ser ut i skrivande stund så är det ett restriktionsfritt år vi har att se fram
mot! Ur styrelsens och klubbens synvinkel så känns detta riktigt härligt, äntligen så kan vi få
vara aktiva och umgås som vi önskar!
Vi hoppas att glädjen smittar av sig och att alla är riktigt sugna på att vara aktiva i klubben
framöver. Det är massor av saker på gång där det kommer att krävas en samling av klubbens
medlemmar för att ro det i hamn, vi hoppas på en god uppslutning. Det som planeras i
nuläget är tävlingen i Fulltofta i april, Marknadsloppet till sommaren samt Trim- och
skolorientering lika tidigare år. Då Nils-Erik har fått väldigt positiv respons på sin stadsnära
lättillgängliga bokstavsorientering, så kan vi möjligen se fram mot mer av detta också!
Vad gäller nybörjar- och träningsaktiviteter så planeras det för introkurser och
förhoppningsvis kan vi även dra igång en mer frekvent träningsverksamhet på- och runt
klubbhuset. Vi har fantastiska lokaler och en härlig terräng för att träna och umgås, låt oss
nyttja detta tillsammans!
Vi kommer att jobba vidare med att hålla tekniken rullande men även att titta på
frågeställningar kring hur tekniken kan stötta och underlätta inom klubbens alla områden.
Tekniska sektionen har som vanligt massor på gång. Är det inte krattning av mullvadshögar
så att vår kära robotklippare kan ta sig fram, så är det målning och byggnationer. Arbetet
kommer att fortgå och nya planer kommer troligen att uppstå under årets gång.
Magnus Rörstam, sekreterare, 2022-02-04
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IT-sektionen
Även 2022 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.
Om en tävling kommer kunna bli av så kommer sektionen stå till förfogande för att göra
detta på ett så bra sätt som möjligt med hjälp av vår tekniska utrustning.
Gustaf Scheja, sammankallande, 2022-01-12
Ungdomssektionen
Förhoppningsvis börjar Coronapandemin släppa och då kanske engagemanget kan
återuppstå både vad gäller tävlingar och träningar. Målet är att under året kunna ordna en
introduktionskurs där vi hoppas få några nya medlemmar, men att inga resurser finns i
nuläget för att driva rena ungdomsträningar.
Anna Bjärby, sammankallande, 2022-02-02
Träning- och Tävlingssektionen
Från och med måndag den 7:e februari (dagen efter årsmötet) kommer alla
pandemirestriktioner att hävas. Förhoppningsvis håller detta i sig och vi kan se fram emot en
normal tävlingsvår.
Vi har årets tävling den 15:e april (långfredagen) och det kommer att bli medeldistans med
samling vid Fulltofta Naturcentrum. Det är samma tävling som ställdes in 2021 och 2020.
Årets trimorientering är under planering. Kontrollerna kommer att finnas norr om E22 och
hela vägen upp till Naturcentrum.
Även i år kommer vi att medverka i HittaUt projektet, 10 checkpoints kommer att placeras ut
jämte trimkontroller, precis som i fjol.
Skolorienteringen planeras att genomföras som vanligt.
André Bjärby, sammankallande, 2022-02-03
Marknadsloppsektionen
Inledande kontakter har tagits med Hörby Kommun inför Hörby Marknad 2022. I och med
att pandemirestriktionerna strax hävs så finns det gott hopp om att marknaden - och
Marknadsloppet - kan genomföras 2022.
André Bjärby, sammankallande, 2022-02-03
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Beslutsunderlag årsmöte 2022, Frosta OK
Medlemsavgifter 2022
Styrelsen föreslår årsmötet att besluta följande medlemsavgifter för 2022:
Tävlande upp till 21 år
Tävlande från 21 år
Familjeavgift*
Icke tävlande vuxen

100kr
300kr
600kr
100kr

*Med familj menas upp till två vuxna och alla barn i deras hushåll.
Startavgifter 2022
Styrelsen föreslår för årsmötet att besluta följande gällande startavgifter för 2022:
● Klubben står för upp till SKOFs(Skånes OrienteringsFörbund) rekommenderade
standardavgift per tävling som är sanktionerad av svenska Orienteringsförbundet för
vuxna, överskjutande kostnad för ordinarie anmälningsavgift debiteras medlemmen.
● Klubben betalar helt ev. hyra av Emit-bricka för klubbmedlem.
● Klubben står inte för hyra av Sportident-bricka, då denna finns att rekvirera från
klubben.
● Varje enskild medlem, ungdomar 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 motionslopp, sanktionerade av Svenska
friidrottsförbundet. Ersättning utgår med samma belopp som en start i en
orienteringstävling kostar, alltså max SKOFs rekommenderade standardavgift.
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 SKOFs rekommenderade standardavgift per
etapp. Frosta OK står för hela anmälningsavgiften för tävlingen för de ungdomar 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.
● Önskar medlem ytterligare ersättning för startavgifter, exempelvis vid utländskt
tävlingsdeltagande skall detta ansökas i tid hos styrelsen för beslut från fall till fall.
Reseersättning 2022
Styrelsen föreslår för årsmötet att besluta följande gällande reseersättning för 2022:
● Samma reseersättning som skatteverket beslutat för innevarande år.
● 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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Följande proposition har formulerats för sent för att tas upp under årsmötet 2022, däremot
avser tillträdande styrelsen ta upp denna under verksamhetsåret på ett medlemsmöte för
förstabeslut samt stadfästande beslut på årsmötet 2023. Detta är en förhandsinformation
som vi vill framföra under punkten övriga frågor på årsmötet 2022.

Omorganisation av styrelsen, sektionerna och övriga
funktionärer
Bakgrund
Styrelsen har diskuterat klubbens struktur och kommit fram till att nuvarande upplägg med tanken att
ha autonoma sektioner som arbetar med saker och rapporterar till styrelsen är mer är anpassat för en
större klubb än den storleken som Frosta OK är i nuläget.
Detta förslag innebär att klubben övergår till att ha en styrelse som tillsammans hanterar alla
ansvarsområden och med en samling ledamöter som hjälps åt att driva klubben framåt och fördelar
arbetsuppgifter inom sig.
Med avtagande intresse från klubbens medlemmar att bidra med information samt att sammanställa
Frostabladet föreslår vi även att ta bort detta arbete och medföljande funktionärsposter från stadgarna.
Om intresse finns i framtiden att starta upp detta igen så går detta att göra inom den föreslagna
organisationen som ett projekt likt en orienteringstävling.
Utöver detta vill vi även ”uppdatera kartan efter verkligheten” och förtydliga valberedningens och
revisorernas valprocess för att tydliggöra att gruppernas medlemmar bli valda på 2 år, omlott för att
bibehålla gruppernas kontinuitet.
Även är stycket om kallelse till årsmöte i behov av en framtidssäkring.
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att-satser
Styrelsen föreslår för årsmötet beslutar
i stadgarna uppdatera 23§ Ärenden till årsmötet till:
”Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets
/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna
(motioner).
12. Val av
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
b) Sekreterare resp. kassör, vartannat år för en tid av 2 år.
c) 5 ledamöter till styrelsen utses för en tid av 1 år.
d) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år, i detta val får
inte styrelsens ledamöter deltaga.
e) 2 revisorer, varav en sammankallande, vartannat år för en tid av 2 år, jämte 1 suppleant för en
tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
f) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till sammankallande
som väljs året då inte övriga ledamöter väljs.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med
i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. ”
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i stadgarna, under rubriken STYRELSEN uppdatera 28§ Styrelsens åligganden till:
”När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, särskilt inom områdena:
o Tävlingsarrangemang
o Träningar
o Digitala verktyg, medier och IT-utrustning
o Nybörjararrangemang och rekrytering
o Skötsel av klubbens lokaler och inventarier
• ansvara för och förvalta föreningens medel.
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 27§.
• förbereda årsmöte.
För Ordföranden gäller:
• att vara Frosta OKs officiella representant.
• att leda styrelsens förhandlingar och arbete.
• att övervaka dessa stadgars efterlevnad.
För Sekreteraren gäller:
• att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
• att registrera och förvara inkommande skrivelser.
• att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, undertecknar alla utgående skrivelser, och
förvara kopior till dessa.
• att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
För Kassören gäller
• att uppbära alla avgifter till och verkställa utbetalningar för Frosta OK.
• att föra fullständig ekonomisk redovisning för föreningens räkenskaper.
• att till betryggande belopp försäkra föreningens materiel, fastighet och övriga tillhörigheter.
”
i stadgarna, under rubriken STYRELSEN uppdatera 27§ Sammansättning till:
”Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt fem ledamöter jämte två suppleanter.
Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.
Ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och suppleanter i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland
röstberättigade medlemmar.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt vice sekreterare. Vid förhinder för ledamot inträder
suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe som styrelseledamot enligt
samma ordning för tiden t.o.m. nästkommande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. ”
i stadgarna uppdatera punktlistan 16§ Personuppgiftshantering till:
”…följande är ständiga personuppgiftsbiträden:
o Styrelseledamöter
o Valberedningen
o Projekt-, Arrangemangs- och Tävlingsledare för klubbens arrangemang i samband
med arrangemanget.
Personuppgiftsbiträden…”
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i stadgarna, under rubriken STYRELSEN uppdatera 30§ Överlåtelse av beslutanderätten till:
”Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
arrangemangsledning, projekt, kommitté, annat organ, till enskild medlem eller anställd. Den som har
rätt till beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.”
i stadgarna stryka rubriken SEKTIONER, samt paragraferna 31§ Sektioner och
ansvarsområden och 32§ Sammansättning
i stadgarna, under rubriken ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE uppdatera 17§ Tidpunkt,
kallelse till:
”Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast trettio dagar före mötet tillställas medlemmarna på
följande sätt; via mail, anslås i klubblokalen, samt i föreningens digitala kanaler.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i
kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ev. budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.”

Beslutsförslag
För att genomföra stadgeändring krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst
en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte samt att beslutet måste utfalla gynnsamt till 2/3
majoritet för att bifallas, enligt 8§ i stadgarna.
Styrelsen rekommenderar medlemmarna att bifalla samtliga att-satser.
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Karin Lindholm

Betrodd tidsstämpel:
2022-02-16 08:26:05 UTC

Justerare

Frosta OK
E-post: karin.lindholm@gmail.com
Enhet: Chrome Mobile 98.0 on Android 11 ()
IP nummer: 83.187.189.89
IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

Detta dokument slutfördes av alla parter:
2022-02-16 08:26:05 UTC

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg
Betrodd tidsstämpel

Aktivitet med insamlade uppgifter

2022-02-16 08:26:05 UTC

Dokumentet signerades av Karin Lindholm (karin.lindholm@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 98.0 on Android 11 ()
IP nummer: 83.187.189.89 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2022-02-16 08:25:48 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Karin Lindholm
(karin.lindholm@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 98.0 on Android 11 ()
IP nummer: 83.187.189.89 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2022-02-16 08:25:06 UTC

Dokumentet lästes igenom av Karin Lindholm (karin.lindholm@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 98.0 on Android 11 ()
IP nummer: 83.187.189.89 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2022-02-16 08:24:33 UTC

Dokumentet öppnades av Karin Lindholm (karin.lindholm@gmail.com)
Enhet: Chrome Mobile 98.0 on Android 11 ()
IP nummer: 83.187.189.89 - IP Plats: Stockholm, Stockholm, Sweden

2022-02-15 04:54:19 UTC

Dokumentet signerades av Nils-Erik Bondesson (neb@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 95.203.15.252 - IP Plats: Falköping, Västra Götaland County, Sweden

2022-02-15 04:54:06 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Nils-Erik Bondesson
(neb@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 95.203.15.252 - IP Plats: Falköping, Västra Götaland County, Sweden

2022-02-15 04:53:31 UTC

Dokumentet lästes igenom av Nils-Erik Bondesson (neb@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 95.203.15.252 - IP Plats: Falköping, Västra Götaland County, Sweden

2022-02-15 04:50:38 UTC

Dokumentet öppnades av Nils-Erik Bondesson (neb@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 95.203.15.252 - IP Plats: Falköping, Västra Götaland County, Sweden

2022-02-14 18:10:17 UTC

Dokumentet signerades av Magnus Rörstam (magnus.rorstam@frostaok.se)
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 11 SA SM-G981B (smartmobil)
IP nummer: 45.131.188.190 - IP Plats: Hoerby, Skåne County, Sweden

2022-02-14 18:10:03 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Magnus Rörstam
(magnus.rorstam@frostaok.se)
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 11 SA SM-G981B (smartmobil)
IP nummer: 45.131.188.190 - IP Plats: Hoerby, Skåne County, Sweden

2022-02-14 18:09:42 UTC

Dokumentet lästes igenom av Magnus Rörstam (magnus.rorstam@frostaok.se)
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 11 SA SM-G981B (smartmobil)
IP nummer: 45.131.188.190 - IP Plats: Hoerby, Skåne County, Sweden

2022-02-14 18:07:19 UTC

Dokumentet öppnades av Magnus Rörstam (magnus.rorstam@frostaok.se)
Enhet: Chrome Mobile 92.0 on Android 11 SA SM-G981B (smartmobil)
IP nummer: 45.131.188.190 - IP Plats: Hoerby, Skåne County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2022-02-14 15:01:17 UTC

Dokumentet signerades av Roland Offrell (r_offrell@hotmail.com)
Enhet: Safari 14.1 on Mac 10.14 (dator)
IP nummer: 90.225.72.78 - IP Plats: Ljungby, Kronoberg County, Sweden

2022-02-14 15:01:00 UTC

Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Roland Offrell
(r_offrell@hotmail.com)
Enhet: Safari 14.1 on Mac 10.14 (dator)
IP nummer: 90.225.72.78 - IP Plats: Ljungby, Kronoberg County, Sweden

2022-02-14 14:59:47 UTC

Dokumentet lästes igenom av Roland Offrell (r_offrell@hotmail.com)
Enhet: Safari 14.1 on Mac 10.14 (dator)
IP nummer: 90.225.72.78 - IP Plats: Ljungby, Kronoberg County, Sweden

2022-02-14 14:58:24 UTC

Dokumentet öppnades av Roland Offrell (r_offrell@hotmail.com)
Enhet: Safari 14.1 on Mac 10.14 (dator)
IP nummer: 90.225.72.78 - IP Plats: Ljungby, Kronoberg County, Sweden

2022-02-14 13:59:23 UTC

Dokumentet skickades till Roland Offrell (r_offrell@hotmail.com)
Enhet: Chrome 98.0.4758.82 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 165.225.192.202 - IP Plats: Helsinki, Uusimaa, Finland

2022-02-14 13:59:17 UTC

Dokumentet skickades till Nils-Erik Bondesson (neb@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0.4758.82 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 165.225.192.202 - IP Plats: Helsinki, Uusimaa, Finland

2022-02-14 13:59:11 UTC

Dokumentet skickades till Karin Lindholm (karin.lindholm@gmail.com)
Enhet: Chrome 98.0.4758.82 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 165.225.192.202 - IP Plats: Helsinki, Uusimaa, Finland

2022-02-14 13:59:04 UTC

Dokumentet skickades till Magnus Rörstam (magnus.rorstam@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0.4758.82 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 165.225.192.202 - IP Plats: Helsinki, Uusimaa, Finland

2022-02-14 13:58:57 UTC

Dokumentet förseglades av Gustaf Scheja (gustaf@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 165.225.192.202 - IP Plats: Helsinki, Uusimaa, Finland

2022-02-14 13:51:09 UTC

Dokumentet skapades av Gustaf Scheja (gustaf@frostaok.se)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 165.225.192.202 - IP Plats: Helsinki, Uusimaa, Finland

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

