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Protokoll fört vid OK Puhs årsmöte lördagen den 29 mars 2008 i Länna IF:s klubbstuga.




	Årsmötets öppnande

Ordföranden Inger Lilliehöök förklarade årsmötet öppnat.

	Fastställande av dagordning och val av mötesfunktionärer

Föreslagen dagordning godkändes.
Inger Lilliehöök valdes till ordförande för mötet och Sven Jacobsson till sekreterare.

	Val av funktionärer 2008

Mats Törngren valdes till ordförande och Sven Jacobsson till tävlingsansvarig.

	Verksamhetsberättelse: tävlingar, ekonomi

Under året har hållits 31 sommartävlingar, varav 4 natt och 12 vintertävlingar, totalt 43 tävlingar.
Detaljerad redovisning av det gångna årets ekonomi och budget för innevarande år bifogas (se nedan). Sponsringen på 465kr kom från Länsförsäkringar och täckte kartkostnaderna på Martin Engqvists tävling hösten 2006.

	Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till samma som förra året 60 kr för enskild medlem resp 100 kr för familj.

	Väckta frågor:

	Ev. förkortning av långa banan bestäms av styrelsen utifrån en enkät bland berörda löpare som kommer att genomföras av Torbjörn Tirén.
	Beslutades att vid vinter-Puh ska regeln för lappens placering vara densamma för höjd och punkthöjd, dvs. högsta punkten.
	Beslutades att en maxtid på 2 timmar införs vid vinter-Puh.       


	Motioner  

Inga motioner hade inlämnats

	Tävlingsprogram för 2008

Sven Jacobsson gick igenom ett förslag till tävlingsprogram för sommaren 2008. Det efter vissa justeringar fastställda programmet finns på hemsidan.

	Prisutdelning för 2007

Följande segrare belönades med därtill hörande vandringspris:

Sommar
Lång	   Per-Erik
Mellan  Mats
Kort	   Ebbe

Natt	
Lång	   Per-Erik
Mellan  Inger
Kort 	   Ebbe

Vinter
Lång	   Ulf
Mellan  Anders    
Kort	   Nils E
Falsklappspris	Anders 

Flitpris  Nils E


	Övriga frågor

I fortsättningen bör banläggaren på mallkartan skriva sitt mobiltelefonnummer så att alla tävlande har tillgång till detta vid olycka eller sjukdom i skogen.
Det vore även bra om alla Puh-medlemmar lämnar sina mobilnummer till ordförande så vi kan ha den informationen med i medlemslistan.


	Årsmötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Efter mötet framförde Anders Edling samtliga Puhmedlemmars stora tack till den avgående ordföranden för det utmärkta sätt på vilket hon lett klubben under sina år som ordförande. Ett tack uttalades också för god förplägnad, speciellt den goda rådjurssteken!


Vid pennan				Justeras



Sven Jacobsson			Inger Lilliehöök












OK Puh:s Kassabok


Verksamhetsåret 2007

			
Ingående balans		1006:-

			Inkomster	Utgifter
Medlemsavgifter		2900:-
Sponsring 			  465:-
Lokalhyra				300:-
Fika				 715:-
Kopieringskostnader			   60:-
Startkort, plastfickor, skärmar	100:-	1434:-
Hemsida				 355-

Summa:	3465:-	2864:-


Utgående balans		1607:-



Förslag till budget för OK Puh 2008

			Inkomster	Utgifter

Medlemsavgifter		3000:-
Frimärken				  100:-
Fika				  800:-
Lokalhyra				  700:-
Kopieringskostnader			  100:-
Uppvaktningar			  200:-
Tävlingsmaterial			1000:-
Hemsida				  300:-
	 

Summa:			3000:-	3200:-


Ingående balans		  1607:-
Utgående balans		  1407:-




