Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-10-05
Närvarande: Cia, Kjell, Annalena, Björn, Ellinor, Krister
● Föregående protokoll
○ Inga kommentarer.
●

AP lista - uppföljning
○

●

Skrivelser - inkomna till klubben
○ Inga skrivelser.

●

Ekonomi
○ 365000 kr i kassan. Årets resultat ser ut att bli positivt.
○ Coronabidrag. Oklart om vi kan söka för något nu. Cia kollar.

●

Läger & Tävlingsresor
○ Planen är att ha ett hemmaläger/helgaktivitet en gång i månaden.

●

Arrangemang
○

Natt SM 17 april 2020
■ Datum satt till 16/4 2021, ny planering startad i tävlingsledningen.
Huvudspåret är en Coronaanpassad tävling med dagens regler.

○

Strömmingsloppet
■ Sedan tidigare är det beslutat att köra loppet den 8/5 2021. Inget tillstånd
sökt.Anmälan är öppet.

○

Ungdomsserien
■ WOK genoförde CoronasäkerUngdomsserie #2, Krets Norr 3 den 19/9.

○

Naturpass
■ Hittills 120 sålda.
■ Vi tänker släppa ett nytt Naturpass som sitter ute under vintern. Krister hittar
område och ger Björn en karta. Siktar på att vara ute till höstlovet. Gärna
reflextejp på.

○

Egna tävlingar
■ Tävling med Österåker i samband med OKÖ-kavlen 2021?
■ Vi har fått en förfrågan från SIK om samarrangemang 2022.
■ Stafett DM 2023 i samarbete med Gustavsberg och Natt-DM. Område
behöver snart bestämmas.

○

O-ringen 2026
■ AgOringen2025 har föreslagit ett antal ideer om Oringen 2025 förankrat med
Staden, Regionen, och O-ringen och 16 Sthlmsklubbar har valt ansluta sig
varav WaxholmsOK är en.
■ O-ringen, Stof och Ag2025 har träffat klubbarna för att överlämna och initiera
arbetet inför 2026. Krister har deltagit från WOK.
■ Klubbarna har att utse två representanter som deltar från och med den
28/10 då nästa möte är.

■

●

Ag2025 har i sitt concept förutsatt att man inkluderar veckorna före och efter.

■ Vi beslutar att Krister och Cia är WOKs representanter tills vidare.
Aktiviteter
○ Träningskommittén
■ Har möte 15/10 för att planera vintersäsongen.
○

Läger och tävlingsresor
■ Planen är att ha ett hemmaläger/helgaktivitet en gång i månaden. Vi deltar
på Norrortsdubbeln 24-25/10.

○

15 års jubileum
■ Vi har fått mössor - och tårt KM. Mer firande blir svårt i år, kanske kan vi hitta
på något.

●

Material
○ Klubbkläder
■ Vi gör en ny beställning före jul. Vi beslutar att tränare och SM deltagare
sponsras med kläder; byxor och tävlingströja. Cia ansvarar.
○ Utrustning
■ Inget nytt
○ Klubbstuga
■ Inget nytt

●

Ordning och reda
○ Närvarorapportering
■ Fungerar bra, någon grupp inte rapporterad än.
○ Visionsarbetet
■ Ett nytt möte för att knyta ihop. Datum 21/10 kl. 19.00 Annalena kallar till
mötet i klubbstugan.

●

Sammanfatta av APar (nya och gamla)
○ Inga nya APar.
○ Förbereder för och nackdelar med eventuella datorinköp, Kjell

●

Nästa möte
Planerade styrelsemöten under året:
●
●

9/11
14/12

Måndagar kl. 19.00, i klubbstugan Eriksö gård. Möjlighet att ringa in till eller att delta via
Google Meet kommer att finnas. Mer detaljer i separata kallelser.

