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Punkt

Ämne BESLUT

Mats Friden

1. Reflektioner OL-tävling 6-7 maj
 Vi är nöjda med arrangemanget
 Fel starttid på en startkontroll, 2 minuter skillnad.
 Radio kontroller fick vi igång sista minuten. Måste vara bättre framförhållning till
nästa tävling.
 Mål stämplingen för speakerprogrammet fungerade inte, målstämpling direkt vid målet.
 Byta till OLA nästa gång. Meos används på mindre arrangemang.
2. Tjoget
 Mats och Mats är ansvariga. Lägger ut info på inventor.
3. Arrangemang framåt:



2018_

Förslag 2018
VERS.170512.pdf

o

Uppföljningsmöte för vår tävling. Vi tar då beslut om att arrangera en
distriktstävling 2018. Förslag målplats i Fagerhult.
 DM medel och budkavle 2020
o Hur ser vi på detta?
 Smålandskavlen 2019
o 175 000 kr i startavgift för 2016. Dalen karta? Bra arrangemang utifrån en ny
karta. Cirka 1000 startande.
 SM 2018
o Vi vill engagera oss enbart i Sprint-SM helgen, inte resterande helger.
o Styrelsen får i uppdrag att ta beslut om lån av pengar. Sektionen förordar att låna
ut pengar, 25 ksek.
o Daniel bjuder in Göran Carnander för att informera om SM.
 Thomas bjuder in till ett möte med Håkan och Ulf. Önskemål finns att vi köper in
utrustning för att kunna revidera kartor.
 Sommar när tävling 13 juli, Daniel ansvarig. ”Badtävling” vid Baskarp. Tobbe meddelar
båtklubben.
 Intresse att arrangera natt tävling i höst? Vi arrangera ingen tävling till hösten.
 Vetterbygden by night, Tobias db och Mats lägger en sådan. Mats meddelar ansvariga.
4. OK Gränsen ansvarsområde
OKG Styrelse och
sektioners ansvar.docx

5. Enkät ang Nybörjarkurs för vuxna
Thomas fyller i denna. Helgkurs till hösten för vuxna.
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6. Träningar







Daniel och Tobias H lägger onsdagsträning 31/5.
Torsdag 1/6, ställer vi in.
Onsdag och torsdag 7/6 Thomas ansvarig, 8/6 Styrketräningspass.
14/6 mossfotboll sista träningen.
Tobias db gör hösttränings program. Onsdagsträning startar 9/8. Måndagsträning 21/8.
Orienteringsträning till sista september, sedan annan träning fram till Borås helgen,
andra helgen i november.
 Träningsläger, Hjo helgen, 12-13/8, boende i Tibro/Tidaholm.
 12/6 sista träningen. Dela ut en informationslapp, Tobias DB.
 Korvgrillning Daniel / Erik.
7. Övriga frågor.
 Viktigt att lägga in träningsinformation i kalendern på hemsidan.
 Lägga in prioriterade tävlingar på hemsidan.

Nästa möte 6 augusti, kl 18.00.

Vid protokollet:
Thomas Persson

