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Anteckningar från klubbmöte i Ånnaboda 2019-01-27 
    

Presentation av kommittéerna 
För att ge en bättre förståelse för kommittéernas arbete hölls några korta presentationer. 

 

Kart & Tävling 

Albin presenterade kart & tävlingskommitténs arbete: 

• Hålla ordning på kartor och större tävlingsarrangemang.  

• Ordna fram kartor till stora tävlingar som sedan fortsättningsvis används till mindre 

arrangemang. Företrädelsevis kartor i Kilsbergen. Vi har ett kartområde från 

Klockhammar/Bocksboda till Skärmarboda, plus ett område i Kinkhyttan som inte 

använts på länge. Det kan dock bli aktuellt att titta på de kommande åren. Det finns även 

ett antal mindre närkartor. 

• Ordna område där vi ska vara (tävling + arena) för större tävling. Hitta tävlingsledare och 

banläggare. 

 

De större tävlingsarrangemangen under 2019 är: 

• Närkekvartetten i Lockhyttan (Fredrik Malm tävlingsledare) 

• Örebroloppet (multisporten) 

• Kilsbergen trail run 

• Stafett-DM 

 

Motion 

Veronica presenterade motionskommitténs arbete. 

• Tar hand om de medlemmar som inte är ungdom/elit 

• Nybörjarkurser 

• Fikalistan till klubbstugan 

• Anmälningar till DM 

• Veteranerna 

• Fixar lag till stafetter (inte elitlagen) 

• Naturpasset 

• Tar hand om KM (skidor, orientering, övrigt) 

Om någon har idéer för vad som behövs för motionärerna (alternativa KM eller liknande) så hör 

av er till motionskommittén.  

 

Fråga ställdes om fortsättningskurs för vuxna, vilket har diskuterat, men inget har bestämts 

definitivt. 
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Ungdom 

Malin Halldin presenterade ungdomskommitténs arbete.  

 

Senaste åren deltar ca 110 ungdomar på onsdagsträningarna. Mycket arbete krävs för att göra 

övningar samt sätta ut och plocka in kontroller. 

 

Ungdomskommittén vore tacksamma om någon vill hjälpa till med utsättning/inplockning av 

kontroller i samband med träningarna. 

 

Utöver detta ordnar ungdomskommittén: 

• Personal till Distriktsmatchen och U-SM 

• Transport etc till Daladubbeln för hela länet (uppdrag från ÖLOF) 

• En ungdomsaktivitet per år (t.ex. lunch + bowling) 

 

Elit 

Albin gjorde ett inhopp och vidarebefordrade information från Stefan och Oskar i elitkommittén: 

• Det behövs folk till kommande dag-cup: Sportident, kontrollutsättare och försäljning av 

kartor i stil med poängtävling 

• 10-mila i Skåne: Tanken att ordna buss för transport. Övernattning sker i uppvärmt tält. 

• Jukola: Anmälan 31 januari. Gemensam resa i distriktsbuss (20 platser bokade). 

• Ultralång-SM i samband med Veteran-SM i Hälsingland. Övernattning med säng finns 

för deltagare i SM, i övrigt finns hårt underlag. 

• För övriga Swedish League-tävlingar gäller gemensam resa och logi tillsammans med 

distriktet 

Motionscentralen/Karlslundsgrupp 
Lasse informerade om historiken med Korpens konkurs och att vi tog oss an driften av 

motionscentralen i samarbete med huvudföreningen. 

 

Huvudföreningen har skött all ekonomi, arbetsgivaransvar, inköp till café-delen, etc. Preliminärt 

resultat för hösten är ca 80 000 kr plus för caféet, vilket primärt kommer gå till huvudföreningen 

på grund av deras större arbetsinsats. Vi får intäkter från duschkort och gym, plus mindre del av 

andra intäkter. 

 

Det är fritt fram för oss att ordna aktiviteter för att dra folk till caféet. På så sätt skulle vi 

förmodligen kunna få ta del av de extra café-intäkter vi bidrar med. 

 

Förslag att köra en öppen julgransplundring, men det krävs då fler från klubben än Lasse H som 

är villiga att anordna det. 

 

Det finns i dagsläget frågetecken angående vad som gäller vid eventuellt olycksfall i gymmet. 

Oklart om Folksam täcker fri träning i gymmet. En av de tränande (Ulf Helsing) har nu skött 
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service informellt mot att få träna i gymmet. Lasse A har fört samtal med Folksam, men ingen 

lösning än så länge. 

 

Huvudföreningen är inne på att lägga ner gymmet för att istället använda lokalen till annat. 

 

DM-kavle-idé 
Lasse presenterade förslag som inkommit från annat distrikt om att anordna samordnad DM-

kavle för fler distrikt (Västmanland, Värmland, …). Det skulle fortfarande koras separata 

distriktsmästare. Syftet skulle vara att få till ett större arrangemang, eftersom det i dagsläget är 

brist på lag i flera distrikt. 

 

Synpunkt framkom att kan vara svårt att få folk att delta om avstånden ökar. Eventuellt skulle 

man då kunna ordna gemensam bussresa. Problem att klassindelningarna skiljer sig åt mellan 

distrikten i dagsläget. 

 

En fördel med att det är mindre arrangemang nu är att fler klubbar klarar av att anordna 

tävlingen, t.ex. som Laxå 2018. 

 

Klubbstuge-/materialgrupp 
Martin efterfrågar fler som kan hjälpa till med material/klubbstuga. Det finns en hel del material 

på vinden, men svårt för de som driver arrangemang att veta vad som redan finns att tillgå. Vore 

bra att märka upp det som finns. 

 

Sportident sköts idag av Birgitta A och Ingemar. 

 

Det vore bra att ha en ansvarig för tält/vimplar så att de kommer med till tävlingar och tas hand 

om efteråt. 

 

Kom gärna med idéer/önskemål! 

 

Klubbens ekonomi 
Klubben har ca 800 000 kr i tillgångar i dagsläget, fonderade pengar inräknade. Årets resultat ser 

ut att bli ca 30 000 kr ytterligare plus. Ska klubben ska göra något annorlunda? Hur ska vi tänka 

kring pengarna? 

 

Följande förslag kom upp på mötet: 

• Satsa på klubbstugan, t.ex. åtgärda problem med lukt, inköp av tv-skärm/projektor, 

ljuddämpning, utbyte av plasten i fönstren mot glas.  

• Ta fram nya kartor till kommande tävlingar. 

• Ny grill att ha till tävlingar. I dagsläget behöver vi låna från andra klubbar vid t.ex. 

Närkekvartetten. 

• Ny gemensam lägervecka i Idre (alternativt Spanien). Har tidigare visat sig vara ett bra 

sätt att få med nya familjer i klubbverksamheten. 
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• Startklocka (Ingemar informerade dock om att det finns pågående arbete med att ta fram 

nya startklockor, så vi bör ligga lågt med att köpa in detta själva) 

 

KFUM-kontakt 
Lasse informerade om att det finns många möjligheter att engagera sig genom huvudföreningen. 

Tidigare har t.ex. medlemmar i orienteringen åkt på internationella uppdrag som scoutledare, 

med mera. Lasse efterfrågar någon i klubben som kan stå för kontakten med huvudföreningen. 

 

Arrangemang 2019 
Lasse presenterade kommande uppdrag under året. Fortsättning på diskussionen från Timmen 

angående om arbetsuppgifter ska delas ut tydligare till t.ex. ungdomsföräldrarna. Det framkom 

erfarenheter kring denna typ av utdelning av arbetsuppgifter att det är svårt att få bekräftelser 

från de personer som blivit tilldelade uppgifter, vilket i sin tur leder till administrativt jobb för 

den som ordnar arrangemanget i fråga. 

 

Kalltjärn 
Hittills har samarbetet mellan huvudföreningen och orienteringen angående skötseln av Kalltjärn 

varit informellt. Nu finns ett nytt samarbetsavtal som tydliggör ansvarsfördelningen. 

 

Uppföljning från föregående års klubbmöte 
Lasse tog upp listan som sammanställdes på föregående års klubbmöte gällande vad som 

fungerar bra och dåligt i klubben. Vissa punkter togs upp till diskussion/uppföljning. 

 

Sades ”Inte fungera alls” på förra mötet: 

• TVn: Bortkastad, förslag på inköp av ny 

• Vinden: Städad under 2018 

• Föranmälan till arrangemang: Oförändrat läge 

”Fungerar knappt”:  

• Inloggning/anmälningsinfo – Fortfarande svårt för folk att veta hur man får 

inloggningsuppgifter. Oklart vem man ska vända sig till. Birgitta A kan sköta 

inloggningsuppgifter till Eventor eller registrering av ny SI-pinne (skicka mail med namn 

och personnummer). Önskemål framkom om att hemsidan skulle uppdateras med 

tydligare information om hur man ska göra som ny medlem. 

• Klädsortimentet i klädshoppen: Klädshoppen håller på att avskaffas. Istället kommer 

inköp av kläder göras från t.ex. Trimtex som vid beställningen av de nya klubbkläderna 

under 2018. 

”Fungerar ganska dåligt”: 

• +16-träning: Under 2018 har det skett ett uppsving för röda gruppen. 
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Närkekvartetten 2019 
Fredrik och Mats informerade om att det fortfarande saknas vissa huvudfunktionärer, som för 

t.ex. marka, parkering och priser. 

 

En träff kommer hållas i början av februari för de som redan har ansvarsuppgifter för att komma 

igång med vårens arbete. 

 

 


