IFK Kiruna Orientering
PROTOKOLL

Styrelsemöte
Tid och
plats:
18 januari 2010
Kl. 19.00-21.30
IFK Kiruna kansli, Matojärvi
Närvarande
Mats Luspa
Magnus Lindmark
Mikael Myrsell
Per-Åke Johansson
Anmält förhinder
Mats Persson
1 Sedvanliga öppningspunkter
Mötet valde Mats Luspa till ordförande, Magnus Lindmark till sekreterare,
Mikael Myrsell till justerare. Föregående protokoll godkändes.
Besluten i protokollet följdes upp. Kvarstår: Pia tillfrågas om hon är
intresserad att planera för ett ungdomsläger våren 2010. NOF brukar ordna
läger som IFK kan delta i.
2 Rapporter
2.1 Ekonomi
Per-Åke Johansson redovisade resultatrapport för 2009. 31 500 kr avs
intäkter BAMM har felaktigt konterats på 2009, P-Å ser till att det överförs på
2010.
Budget för BAMM 2010 är klart.
2.2 Huvudstyrelse
Mikael redovisade från föreg. möte.
Årsmötet blir i mitten av mars 2010. Valberedningens (Morell och Magnus)
arbete påbörjas och Magnus deltar vid nästa huvudstyrelsemöte.
2.3 Status Naturpasset
Beslutades att priset 80 kr står fast även 2010. Försäljning till företag
kommer att inkludera erbjudande om att delta vid introduktionskurs (en
kväll) i orientering som Mikael håller i, priset sätts därför till 100 kr/st för
företag.
Naturpasset vinter är på gång i Connys regi.

2.4 SkidO
Magnus informerade om att allt som planeras har genomförts sedan
föregående möte. Mats skriver några rader om skido i nyhetsbrevet, bla att
julcup och skido-tävling genomförts.
Det finns intresse att åka till Lapin Lumirasti i Rovaniemi 2-4 april, Mats
Luspa kan kontaktas för ev samordnad resa om det blir flera deltagare från
Kiruna. Ev deltar någon Kirunabo vid DM samt BAIK:s tävling den 13 feb. i
samband med förbundets årsmöte.
3 Teknikdagar
Mats L och Conny tar fram utbildningsplan (OCAD, tidtagningssystemeet, GPS
). Beslut att genomföra vid 3*2 tillfällen kvällstid under mars, april och maj
2010.
Potentiella banläggare för träningar 2010 bjuds in + alla övriga intresserade.
4 Planering sommarens träningar
Mats L frågar Mats D om han kan samordna arbetet att hitta banläggare.
Förslag att följa fjolårets plan med sprintcup i maj-juni och nybörjarupptakt
vid 2 tillfällen. Nybörjarna kan sedan springa ordinarie träningar.
Pia tillfrågas om hon kan ordna upptakten för ungdomarna.
5 Norrbottens ol-förbunds årsmöte 13 feb.
Ev deltar Mats L men mötet såg inte det som en prioriterad fråga.
6 Marknad 12-14 feb, städpatruller
Efterlyses via nyhetsbrev som skickas ut.
7 Nyhetsbrev
Mats L skriver och skickar ut. Innehåll: Valberedningen söker intresserade till
styrelserna, teknikdagarna, marknadsstädning, skido-info, naturpassetinfo,
träningsplaneringen/banläggare sökes.
8 Övriga frågor
Inför årsmötet: verksamhetsberättelse skrivas av Mats L, Magnus skriver
skido-avsnittet. Lägg gärna med foton från verksamhetsåret både
sommar/vinter.
9 Avslutning
Ordförande Mats Luspa tackar för ett väl genomfört möte.
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