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Anteckningar från klubbmöte i Rönneshytta 2018-11-10 
 

 

 

 

Närkekvartetten 
2019 har vi ensamt ansvar för två tävlingsdagar, eftersom Almby har fullt upp med andra 

tävlingar. På grund av detta kommer det behövas mycket folk från klubben. Personalansvarig är 

Mats Gustafsson. Tävlingsdagarna är 18-19 maj, så markera upp dessa dagar i kalendern. 

 

Arbetet med att få tag på folk kommer påbörjas inom kort. Om man har särskilda önskemål om 

vad man vill hjälpa till med går det bra att höra av sig till Mats redan nu. 

 

Hälsingeläger 6-9 juni 
Tomas Ekström och Calle Olsson kom med förslag om klubbhelg i samband med veteran-

SM/ultra-SM i Hälsingland, 6-9 juni vid Ösaträffen i Gammelhomna. Många tävlingar under 

dessa dagar och flera som är sugna på att åka. 

 

Mer info kommer. 

 

Uppdrag 2019 
Det har visat sig vara svårt att hitta frivilliga till de uppdrag vi har under året, särskilt bland 

föräldrarna till våra ungdomar. Lasse H lyfte frågan till diskussion och slutsatsen blev att vi 

borde försöka att tilldela enklare uppgifter till föräldrarna istället för att fråga efter frivilliga. 

Bedömningen är att vi ändå har få krav på föräldrarna jämfört med andra klubbar. 

 

Restaurangchansen 
Kristin hälsar att det är snart dags för slutbetalning av restaurangchansen, så om någon vill köpa 

gäller det att passa på nu. 

 

Klubbstugan 
Martin behöver hjälp i klubbstugan på lördag 17 november med t.ex. byta element, städa och 

sätta upp hyllor. Sopplunch utlovas. 

 

Mer info finns på hemsidan. 

 

Tomtesmyg 

8 dec kl. 16-18 är det ”Tomtesmyg” i Karlslund. Ca 600 barn går 1 km-spåret i Karlslund och 

letar reflexprydda tomtar i skogen. Tomtarna håller i varsin bokstav, och när barnen samlat alla 

bokstäver får de en present. 

 

Lasse H fixar tipspromenad för de äldre, där pris är gratis fika i caféet. 
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Lasse Jonhed håller i arrangemanget. Mycket kommer skötas av cafépersonalen i Karlslund, men 

det behövs ändå ca 25 pers som kan vara tomtar, prata med sponsorer, sälja korv etc. Anmälan 

görs till Lasse Jonhed. 

 

Motionscentralen 
I samband med att KFUM tog över ansvaret för motionscentralen fanns tanken att bilda en 

Karlslundsgrupp som kan ansvara för kontakten med cafépersonalen. Nu finns ingen sådan 

grupp, men det är fortfarande relevant att få till en sådan. 

 

Kommunen vill lägga ner gymmet i Karlslund. Det finns i dagsläget oklarheter kring vad som 

gäller vid en eventuell olycka på gymmet. Lasse Arlebo undersöker vad som gäller. 

 

VM i Norge 13-18 augusti 
2019 är det skogs-VM i Norge, relativt nära svenska gränsen. Vid VM 2016 hyrdes en villa i 

Strömstad, där det går att ställa upp husvagnar ca 50 m från villan. Vi har nu möjlighet att hyra 

samma villa igen. Hasse Jonhed drar i det hela. Möte för intresserade i samband med 

torsdagsträningen 22 nov. 

 

Info finns på hemsidan. 

 

Kartor från 25-manna 
Har kommit kartor med posten för sträcka 1 och 2 från årets 25-manna. Finns i klubbstugan. 

 

10-mila 
Sista helgen i april är det dags för 10-mila igen. Det behövs vuxna som kan ställa upp som 

coacher. Mer info kommer på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteckningar skrivna av Erik Öjebo  

 

 


