Styrelsemöte Örserums IK 2017-06-20
Närvarande:
Frånvarande:
Beslut:

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

-

Övrigt:

-

-

-

Robert Idén är tillförordnad suppleant i styrelsen.
Hembygdsföreningen lånar tält av ÖIK till
midsommar. Marie har kontakt med Rolf Göransson.
Barngymnastiken, ledare Frida, kör igång 13/9.
Sandra beställer 4 par hantlar.
Sponsorlistan klar. Oscar lägger ut den med loggor på
hemsidan.
Styrelsen fattade beslutet att investera i 2 stycken
automower. Roger gör slutlig planering inför
installation.
Vid nästa styrelsemöte diskuteras klubbens framtid
med bl.a. fördelning av resurser. Roger redovisar
ekonomiska situationen.
ÖIK fått 70 000 kr i anläggningsbidrag.
Sedan hemsidemötet har Oscar satt sig in i hemsidan
men inte åtgärdat något. Oscar påminner Daniel först.
Badplatsen i Örserum sköts av Grönytegruppen.
Toaletterna är tillfälligt stängda då kranarna läcker.
Roger kontaktar Claes för åtgärder.
Robert sköter badplatsen vid Bunnström utom 2
veckor i sommar då styrelsen har ansvaret.
Kiosken:
Martin har 3 personer som arbetar i kiosken i
sommar.
Kontrakt med dem ska skrivas. Roger har kontrakt.
Marie städar kiosken inför öppnandet.
Magnus köper in glass och godis med leverans vecka
27.
Kiosken startklar vecka 27.
Marie städar kiosken inför öppnandet.
Mona har tillsyn av lokalerna under sommaren.
Martin har ordnat sponsorskylt, som förhoppningsvis
finns på plats vid fotbollsplan nästa vecka. Pris för
skylten 1 500 kr.
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Nästa möte:

Vid pennan: Karin Herland (ledamot)

Det krävs mycket arbete att underhålla löparbanan.
Förslag att behåll 25 m av banan i anslutning till
hoppgropen.
Roger pratar med Stig om översyn av
ljudanläggningen.
Mimmi vill ändra dag för cirkelträningen från söndag
till onsdag.
Mountainbikeverksamheten fungerar bra med
ansvarig Fredrik samt föräldramedverkan.
Vätternrundan – 33 cyklande startade tillsammans
samt kom i mål. Några till körde utanför gruppen i
ÖIKs färger. Roger kollar om samtliga betalt
medlemsavgift till ÖIK.
På ”Idrott on Line” rapporteras verksamhets
deltagare. Sandra vill testa.
Fotbollen planerar träff i augusti.
Förslag att ”Öppet Hus” flyttas från augusti till
oktober – november. Olika verksamheter presenteras
eventuellt i samband med intressant föredrag, som
dragplåster.
Uthyrning av gymnastiksalen behöver diskuteras
sedan mötet med skolan. Roger har avtal mellan
skolan och ÖIK.
2017-07-09 kl. 16.00

Justeras: Sandra Bono (ordf.)

