Styrelsemöte Örserum IK 2017-04-25
Närvarande:
Frånvarande:
Beslut:

Sandra Bono, Marie Andersson, Roger Andersson, Oscar
Wikström, Martin Karlsson, Karin Herland
Jane Ydman
-

-

-

Övrigt:

-

-

-

25/5 kl. 10.00 träffas Kicki, Sandra, Oscar, Daniel och
Karin för att diskutera ÖIKs hemsida.
Bilder som läggs ut på ÖIKs hemsida måste vara
godkända av den som skickar in och de/dem som är
med på bilden.
Marie och Malin, som har kontroll på vad som behöver
köpas in till tipspromenader och matcher, meddelar
Magnus som sköter inköpen. Korv köps hos Anna,
Hugos Livs.
Den externa städningen, som har rullande avtal med 3
månaders uppsägning, stängs av 15 juni – 15 augusti.
Ingen matchklocka köps in. För dyrt.
Vid betalning via Swish märk vad betalningen gäller.
Medlemsavgift och avgift för aktivitet betalas via
bankgirot och märks med vad det gäller.
Kontakta ordförande angående kostnader om du är
intresserad av att gå en kurs. Grunden för att ÖIK
bekostar kursen är att verksamheten kursen avser
bedrivs på ÖIK och pågår under minst 2-3 år.
Ledarträff 7/6 kl. 18.30 på ÖIK
Sandra köpt 2 nya sladdar till musikanläggningen. Översyn av musikanläggningen av Stig inför hösten och att
anläggningen då hålls låst.
Äggalunken var lyckad med ca 70 personer. 23/5 gick
ca 25 personer tipspromenaden
Grundplan för ÖIKs verksamhet finns.
Klagomål på städningen från tisdagskvällens
gympagrupp. Frågan tas upp på Ledarträffen liksom
Maris önskan att förlänga torsdagsgruppens
verksamhet med 15 minuter till kl. 20.30 samt
kursdeltagande
Fotbollsgruppen städade byn i helgen.

-

-

-

Nästa möte:

Vid penna: Karin Herland (ledamot)

Martin beställer skyltar med sponsorernas namn. Han
måste ha vetskap om alla sponsorer. 20-21 sponsorer
klara.
Bänkar i avbytarbåsen bytta.
200 meter slang inköpt till bevattningen. Roger och
Magnus lagar pumpen.
Martin undersöker om ÖIK eventuellt kan hyra Adelövs
luftningssystem.
Strandkiosken - ännu ej besked från förra sommarens
jobbare om de är intresserade.
Örskanalen rensas till helgen.
Magnus kontrollerar vandringsleden.
Landsvägscyklingen rullar på.
Martin och Magnus hinner inte med att organisera
Mountainbikeverksamheten. Föräldrar kommer
tillfrågas om ansvaret.
Roger diskuterar förrådsfrågan med David.
Roger lämnat in miljöansökan för gödsling av plan och
förvaring av bränsle.
Dropbox fungerar nu för alla styrelsemedlemmar.

2017-05-23 kl. 19.00

Justeras: Sandra Bono (ordförande)

