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Mötet inleddes med att dragning i medlemslotteriet för augusti i genomfördes då samtliga andelar var
tecknade.
Göran gick igenom dagens agenda, som visades på bild.
Mattiasredogjorde för den framtagna visionen och målen för klubben.
Ingegerd berättade om barnverksamheten som startade i måndags. Den går under beteckningen
”Hitta i skogen” med huvudsyfte att få barnen att känna sig trygga i skogen och komma ut och röra på
sig. Totalt 47 barn kom tillsammans med många föräldrar. De är indelade i tre grupper: 3–6 år, 7–9 år
och 10–15 år där de äldsta var 12 år.
En reporter från ÖSP intervjuade några personer. En artikel kommer i nästa nummer.
Annika berättade om planerade aktiviteter.
Lördag 12 oktober blir det familjevandring vid Gälkhyttan, ca 6 km. Mer info kommer senare.
Crossnature vid två tillfällen, 5 september och 10 oktober, vid klubbstugan. En
instruktör/inspiratör kommer.
Tomas Jansson kommer att ha löpskola under våren.
Upptaktsmöte för skidsäsongen blir den 26 september.
Göran berättade om Bygd. Klubben har beslutat att lägga ner verksamheten där och säga upp avtalet.
En första röjning är planerad till 15 september kl 13.00. Det är mycket att ta reda på så det behövs att
så många som möjligt kommer och hjälper till. Längre fram blir det troligen en loppis med de saker
som inte ska behållas.
Göran berättade också att klubben fått tag i spån och flis till att lägga på spåret. Till det behövs det
också hjälpande händer eftersom det måste köras ut med skottkärra. Göran återkommer med när det
är dags.
Annika visade på bild ”Att göra listan” som styrelsen jobbar med.
Styrelsen har tagit fram fördelar med att vara medlem i Nynäs IK. Ambitionen var 15 punkter men man
har bara lyckats hitta 14. Ett förslag från närvarande medlemmar var att lägga till positiv social
samvaro och tillhörighet.
PeO berättade om de försäkringar som klubben har och lite om vad de gäller för. Länkar till
försäkringsvillkoren läggs upp på hemsidan.
Det är planerat för 8 tipspromenader under hösten med start 8 september. Tre datum är klara. En
skriftlig instruktion finns framtagen.
PeO redogjorde för klubbens ekonomi, som fortfarande är god. Antalet medlemmar är just nu 148.
inklusive barn. Det finns 12 st sponsorer. Skyltarna på spåret måste kollas så de stämmer.
Klubbbens verksamhet är indelad i ansvarsområden. Det behövs fler som vill engagera sig och hjälpa
till. Just nu saknas någon som vill ta på sig att ”jaga” sponsorer, ansvara och ordna skid- och
löptävlingar, stå för inköp av förbrukningsmaterial till stugan och spårdragning. Anders har sagt att
han kan dra spåren men vill inte vara ansvarig.
Vad vill medlemmarna?
Klubben ska vara mer inriktad på aktiviteter och mindre på tävlingar.
Genvägen från Tystberga via Sörmlandsleden till stugan bör märkas ut bättre.
Kan man få startavgiften till Cykeltävlingar?
Mera förslag får gärna lämnas via mejl, lapp i lådan, telefon och sms.
Det går att prenumerera på hemsidan. Instruktion finns där.
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