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Ordförande har Ordet:
Jag har fått uppdraget att vara ordförande i Hylte OK detta år. Det
tackar jag för och jag ska försöka göra mitt bästa.
Jag tänkte passa på att göra en efterlysning. Vi behöver hjälp med
olika uppdrag i klubben. Det kan vara att hålla i en träning, hjälpa till
med våra arrangemang (boka redan nu in den 1/11 då 2-milen
arrangeras i Torup), göra nyhetsbladet, lära sig mer om banläggning
samt data/sportident eller att ”bara” komma på en träning och visa
att vi finns. Kanske någon är sugen på att hjälpa till på idrottsskolan
under 15/16?
Fundera på de här sakerna och hör av er om ni kan ställa upp!
Passa nu på att njuta av sommaren!?, ja, om det blir någon……….
Varför inte lite orientering kanske? Kanske Hallands 3-dagars i
Åkulla bokskogar eller
O-ringen i Borås?
Ha en skön sommar så ses vi på träningarna i augusti!!
Marie-Louise

Styrelsesammansättning Hylte OK 2015
Ordförande:
Marie-Louise Nilsson, Enegatan 9, 314 34 Hyltebruk. Tfn:073 1594764
Kassör:
Bengt Holmén, Nissaryd Gallagården 201, 314 34 Hyltebruk. Tfn 034513072
Sekreterare:
Ulrika Andersson, Sandåkra 108, 314 91 Hyltebruk. Tfn:0345-212 61
Styrelseledamot: Mats Lyding, Snappafållan Nissaryd, 314 93 Hyltebruk Tfn:
Styrelseledamot: Dag Svensson, Kinnareds Berg 301, 314 97 Torup Tfn: 0702879174
Styrelseledamot: Anna Torstensson, Ryssbol, 310 65 VessigebroTfn:070 5275548
Förslag från styrelsen:
År 2015 började med att försöka få tag i en ordförande för Hylte OK vilket inte var det
lättaste. Nu har vi löst detta men samtidigt så har vi diskuterat lite olika sätt att arbeta på. Det
är svårt att få personer att sitta i styrelse men även hitta folk till olika kommittéer. Styrelsen
har försökt att specificera ner var de olika komittérna skall ansvara för. Detta för att kanske
locka fler till att bli aktiva i en kommitté när man vet vilka uppgifter som ingår .
Stugkommittén:
Mats Lyding, Dag Svensson, Morgan Erixon, Bengt Holmen
Kommittén skall ansvara för skötsel i och kring klubbstugan, gräsklippning uthyrning mm
schema för städning mm De skall även se till att ansökan om Lokal och anläggningsbidrag
görs till kommunen. Ansökan skall vara inne senast den 30/4
Om det behövs göra större investeringar på klubbstugan skall de meddela styrelsen detta så att
vi kan ansöka om Investeringsbidrag detta skall göras året innan men gör investeringen
Ungdom och Träningskommittén:
Marie-Louise Nilsson, Anna Torstensson, Bengt Marthinsson
Kommittén skall planera och göra träningsschema för klubben samt se till att klubben håller
kontakter med andra klubbar nr det gäller ungdom och träning. De skall även genomföra en
ungdomsserie för våra nybörjare samt arrangera roliga aktiviteter för ungdomar
De skall se till att ansökan om lokstöd i tid 31/8 och 28/2
Kart och Markkommittén/Tävlingskommittén:
Annika Marthinsson. Bengt Marthinsson, Malin Marthinsson, Morgan Erixon, Jörgen
Johansson
Kart och Markkommittén vill vi utöka och koppla in tävling på . Här vill vi att årets
tävlingsledare och banläggare alltid skall vara med i denna kommitté på ett år.
Kommittén ska ansvar för att planera för kommande kartor och tävlingar. De skall lägga
förslag till styrelsen på ev. Nyritningar och revidering som vi har behov av. De ansvarar
markägarkontakter. De skall utse och planera för kommande års tävlingar de skall se till att
ansökan om tävling görs senast
30/3 Ansökan till SOFT via eventor året före tävling
1/9 året före tävling TL (TK) och BL (BK) utsedda. HOF godkänner tävling i eventor
Om inte dessa är klara ändras tävlingen till distriktstävling
1/10 samrådsansökan/dispens till Länsstyrelsen (minst 4 månader innan) klar
1/10 tillstånd från markägare och jaktlag klar
Mycket utav dessa uppgifter har hanterats innan av styrelse och ordförande samt
tävlingsledare för året.

Marknadsföringskommittén
Ansvarsområde är att ge ut Nyhetsbrev till våra medlemmar varje kommittén skall komma in
med material som skall ut till alla medlemmar. De skall hålla i kontakter med press försöka
arbeta mer aktivt med att marknadsföra Orienteringen . De skall uppdatera hemsidan och
facebook
Vad skall Ordförande ansvara över
Sammankallande till styrelsemötena och göra dagordning,
Se till att kommun och Hallands OF får information om hur vår organisation ser ut.
Se till att vi är representerade på de mötena som behövs.
Vara kontaktperson och ta emot information och sända vidare till den kommittén som behöver
informationen
Tillsammans med kassören se till att deklarationen kommer in

Medlemsinformation
Hylte Ok betalar startavgiften på samtliga orienteringstävlingar inom Sverige. Förutsättningen
är att du som medlem också genomför tävlingen.
Medlem är genom Svenska Orienteringsförbundet försäkrad vid klubbens alla aktiviteter.
Klubben tillhandahåller tävlingskläder till reducerat pris, ungdomar erbjuds att låna en
tävlingströja från och med första tävlingstillfället. Tävlingskläder bör vi använda så mycket
som möjligt vid tävling då man representerar klubben.
Klubben tillhandahåller sportidentpinne för utlåning tills man är 20 år, vuxna medlemmar
köper sin pinne.
Vår klubbstuga på Fagerhultsvägen kan hyras till reducerat pris.
Om du anmäler dig och sedan inte startar så får du stå för startavgiften själv.
För att få startavgiften betald så förväntas du också hjälpa till som funktionär vid klubbens
olika arrangemang, (boka in årets tvåmil direkt)samt eventuellt ordna någon träning vid
behov.
Om du efteranmäler dig till tävling så får du själv stå för efteranmälningsavgiften.
Övrig information fås på vår hemsida www.hylteok.se.
Löpande information om klubbens aktiviteter skickas ut via e-mail samt facebook gruppen
”Hylte Ok”.
Medlemsavgiften är Aktiv enskild = 250, Aktiv familj = 400, Aktiv enskild under 18 år =
200: -, Passiv familj = 150: -, Passiv enskild = 100: -. Medlemsavgift betalas in på bag. 55982409. OBS! Ange Vilka medlemmar avgiften avser och deras födelseår. Medlemsavgiften
skall betalas in snarast!

Sportidentbricka: som är personlig kan vuxna köpa av klubben för 350 kronor. (SI-card 8).
Aktiva ungdomar under 20 år lånar brickan kostnadsfritt av klubben. Sportidentbrickor finns
hos Dag Svensson Berg. Kinnared tel.0345-302 16
Kläder: Priset är subventionerat för alla klubbmedlemmar. Ingrid Holmén, Nissaryd, ansvarar
över våra kläder. tel. 0345-13072

Tävlingströja 250: Träningsoverall hel dress: vuxna 750: - Ungdomar under 16 år betalar 500: Nästa Nyhetsbrev förväntas komma i August/September så håll ut!

