Protokoll Styrelsemöte i Waxholms OK, 2020-11-16
Närvarande: Cia, Kjell, Annalena, Björn, Ellinor, Krister
● Föregående protokoll
○ Inga kommentarer.
●

AP lista - uppföljning
○

●

Skrivelser - inkomna till klubben
○ Inget nytt.

●

Ekonomi
○ Banksaldot är på 360 000 kr, och det är väl bara subventioner för kläder som blir en
större utgift i år.
○ Vi kom fram till tidigare att vi inte kunde söka mer Coronabidrag för i år.

●

Läger & Tävlingsresor
○ Inget planerat för tillfället.

●

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.
■ Nya instruktioner från SOFT i linje med den Coronaanpassade planeringen.
Problemet är fortfarande att få polistillstånd.

○

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

○

Ungdomsserien
■ -

○

Naturpass
■ Hittills 120 sålda.
■ Vi tänker släppa ett nytt Naturpass som sitter ute under vintern. Krister hittar
område och ger Björn en karta. Gärna reflextejp på. Förslaget är att använda
området mellan Ellboda och slottet och ha med lättare kontroller för yngre,
äldre eller nybörjare. Om möjligt i skala 1:7500.

○

Egna tävlingar
■ StOF önskar att vi har en långdistanstävling samma helg som OKÖ-kavlen
2021? Oklart var vi ska köra den eftersom tänkt karta för OKÖ kavlen inte
passar för långdistans.
■ Vi har fått en förfrågan från SIK om samarrangemang 2022.
■ Stafett DM 2023 i samarbete med Gustavsberg och Natt-DM. Område
behöver snart bestämmas.
■ Tävlingskommittén får titta på det här.

○

O-ringen 2026

■
●

WOKs representanter Krister och Cia var med på mötet den 28/10, men det
gav inte så mycket ny information. Nytt möte den 2/12.

Aktiviteter
○ Träningskommittén
■ Har haft möte 15/10 för att planera vintersäsongen.
■ Gröna och vita gruppen planerar att göra en avslutningsaktivitet.
■ Laserdome som avslutning på nordcupen är avbokat.
■ Vi i styrelsen beslutar att sluta med inomhus fysträningarna på söndagar
tillvidare.
○

Läger och tävlingsresor
■ Inga planer just nu.

○

15 års jubileum
■ Tävlingströjan är subventionerad för alla medlemmar.

●

Material
○ Klubbkläder
■ Klädbeställning pågår. Vi beslutar att ta två leveranser, en med lagervaror
som då kan komma lite tidigare, som julklapp!
○ Utrustning
■ Vi beslutat att köpa en klubbgemensam OCAD licens.
○ Klubbstuga
■ Inget nytt från kommunen.

●

Ordning och reda
○ StOF Ordförandekonferens
■ Valberedningsarbete. Alla klubbar kommer att behöva tillsätta personer till
valberedningen enligt rullande schema.
■ De trycker på att vi i klubbarna ska gå utbildningar, framförallt
markutbildning.
■ Kartregistrering. Alla kartor ska registreras i StOF kartregister.
○

Närvarorapportering
■ Fungerar bra.

○

Visionsarbetet
■ Styrelsen har läst och diskuterat innehållet i “WOK verksamheter och mål”. vi
lägger ut på hemsidan och länkar i veckobreven för att få kommentarer från
intresserade medlemmar. Kommentarer senast den 7/12 inför nästa
styrelsemöte.
■ Vi ska bjuda in valberedningen till nästa möte, första delen av mötet.

○

På nästa möte måste vi börja förbereda inför årsmötet den 23/2. Vi behöver också
ta fram en verksamhetsplan för 2021.

●

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

●

Nästa möte
Planerade styrelsemöten under året:
●

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.

