Protokoll NOK höstmöte 2011-11-07
Plats: Tjalvegården.
Närvarande (Kart – K, Höstmöte – H):
Björn Karlsson OKD (K+H)
Peter Berggren OKK (K+H)
Jan Svensson Tjalve (K+H)
Tor Andersson NAIS (K+H)
Roland Träff NAIS (K+H)
Leif Berggren NAIS (K)
Jenny Östlund OKK (K+H)
Bertil Engman IFK (H)
Folke Jelkvall (H)
Annelie Wiklund FSOK (H)
Göran Blomberg Tjalve (H)
Jocke Pettersson OKD (H)
Marie Andersson NAIS (H)
Bo Andersson, MSI (H)

1. Mötets öppnande
Ordförande Björn Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.

3. NOK-arrangemang för 2011
Föreningarna diskuterar föreslaget NOK-program för 2012. Se fullständigt program
nedan.
U-serien
Statistik från 2011 visar att ca 140 ungdomar fått plakett. Exakt antal deltagare totalt vet
vi inte.

4. Kassör för NOK
Kassör i NOK, avrapportering från NAIS. Förslag från NAIS att NAIS eller MSI tar
rollen som kassör. Bertil Engman pratar med Runar Aldén i Kolmården om han kan ta sig
an uppgiften. Göran Blomberg har gått ut med en förfrågan i Tjalve om någon kan ta sig
an uppgiften och vad uppdraget innebär. Han mailar ut detta till klubbarna i NOK.

5. Övrigt
NM plaketter ordnas till årsmötet av styrelsen.
Rapport från klubbarna säger att startklockorna fungerar fortfarande dåligt. Det är ”gå
fram klockan” som fungerar dåligt. Det märke vi har kostar ca 4000 kr. Emits klockor
kostar ca 20 000 kr. Bättre att varje klubb fixar en egen ”gå fram klocka” från t ex
Biltema.
Duschpannan; Förslag att OKK sköter den och hyr ut den till de klubbar i NOK som vill
använda den för att täcka skötselkostnaderna. Har klubbarna någon synpunkt, Kolmården
räknar på vad det skulle kosta att hyra (ca 2000-2500 kr). Frågan tas upp på årsmötet.
Finns det pengar i kommunen som kan satsas lite på orienteringssporten i kommunen för
t ex utrustning? Peter Berggren och Björn Karlsson kollar vad kommunen kan hjälpa till
med. Björn kollar även vad som finns kvar av IP Skogen.
NOK materialet (klockor, nätstaket, skärmar); Det fungerar lite sisådär med skärmarn
framförallt när det gäller utlåning och återlämning samt att skärmarna är i varierande
skick. Det finns idag ca 80 skärmar. Tillgängligheten och servicen kommer ej att fungera
som tidigare, man måste vara ute i god tid att få tag i materialet. Kan Tjalve ordna en
instruktion om hur man lånar NOK materialet till årsmötet? Skall klubbarna ha sina egna
skärmar istället och de skärmar vi har delas ut? Beslut på årsmötet.
Tidningarna. Kan vi vara bättre att skriva i tidningarna om våra tävlingar och NOK
arrangemang så att vi syns mer.
Påminna om att inte ha tider på inskolning.
Olika anmälningssätt till ungdomsserien, det beror på vem i arrangörsklubben som
ansvarar för anmälningarna. Det var väldigt varierade anmälningsrutiner till de olika
arrangemangen i år som blev lite rörigt.
NOK träningar trevligt att många kommer. Vore trevligt att använda till
ungdomsträningar. Kan man lösa kostnaden på något sätt då det blir dyrt när man vill att
många ungdomar skall delta? Förslag från NAIS till årsmötet.

6. Datum för årsmöte
13/2- 2012, klockan 1800, Tjalvegården. Kolmården fixar fika.

Rapportering från NOK:s kartmöte:
Preliminär fördelning av 2011 års kartbidrag tas på årsmötet: Vi har 87 000 kr att fördela.

Protokollfört, Norrköping 2011-11-07
Jenny Östlund
Sekr. NOK

