
Gemensamt årsmöte  
söndag 16 feb 2020 kl 15 i Harbrostugan 

(med frivilligt fikamingel från kl 14) 
 

Vi fortsätter med upplägget att ha gemensamt årsmöte för våra tre klubbar.  

 
Varför gemensamt möte? 

• Medlemmarna får bättre överblick 

över helheten vad gäller olika för-

troendeuppdrag, ekonomi, verk-
samhet, mm. 

• Stärka känslan av samhörighet. 

• Färre möten att gå på. 

 
Gemensamt - hur då? 

• Vi håller alla tre mötena samma 

tid i samma lokal. 

• Vi går igenom punkterna i tur och 

ordning som vanligt. Vissa punkter 
avhandlar vi gemensamt, vissa 

punkter delar vi upp oss i olika 

rum för respektive klubb.    

• Vi upprättar tre röstlängder. Om 
det skulle bli oenighet kring någon 

fråga är självklart bara medlem-

mar i berörd förening röstberätti-

gade.  
• Vi skriver tre separata protokoll. 

• Verksamhetsberättelserna, mm, 

tas fram av respektive styrelse 

som vanligt.  

 

 

Hur ser vi till att mötet inte blir 

för långt? 
• Alla deltagare i mötet förväntas 

läsa igenom verksamhetsberät-

telse, mm i förväg, alternativt 

under det frivilliga minglet före 
själva mötet, då det kommer att 

finnas utskrivna dokument för den 

som inte hunnit läsa i förväg.  

• Verksamhetsberättelserna kom-

mer inte att gås igenom under 
mötena, utan vi tar endast upp 

frågor och kommentarer.  

• Verksamhetsplanerna kommer att 

presenteras i punktform, ej läsas 
upp i sin helhet.  

• Valberedningen har lovat att ha 
stenkoll på allt ☺.  

Styrelserna i IFK Tumba SOK, 
 MIK OK och TMOK genom  

Patrik Adebrant 
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Gemensamma frågor som kommer att 
diskuteras på årsmötena 

 
Avgifter 
Som diskuterades på årsmötet 2019 har TMOK:s kostnader ökat de senaste åren som en 
direkt följd av höjda startavgifter och ett ökat individuellt tävlande. Styrelsen fick i uppdrag att 
se över våra avgifter, som uppgavs vara de lägsta i Stockholm. 

• Den gemensamma styrelsen har under 2019 beslutat att tränings/tävlingsavgifter 

ändras till 2020 som tidigare kommunicerats. 
• Den gemensamma styrelsen föreslår också att medlemsavgifterna ändras till 2021 i 

moderklubbarna MIK OK och IFK Tumba SOK och harmoniseras enligt följande: 

 

  

Styrelseförslag till 
årsmötena 2020: 
MIK/Tumba  

Medlemsavgift, enskild 400 Från 2021 

Medlemsavgift, familj på samma adress 1200 Från 2021 

   

 Beslutat TMOK  

Skidskoleavgift, halv årsavgift, ungdomar 7-9 år 200 Från 2020 

Skidskoleavgift, halv årsavgift, ungdomar 10-16 år 500 Från 2020 

Tränings- och Tävlingsavgift-helår, 7-9 år 400 Från 2020 

Tränings- och Tävlingsavgift-helår, 10-16 år 1000 Från 2020 

Tävlingsavgift, juniorer 17-20 år 1000 Från 2020 

Tävlingsavgift, vuxen 1000 Från 2020 

Tävlingsavgift, pensionär 750 Från 2020 

 
Oringen 2025 
Stockholm kommer att få arrangera Oringen 2025, om Stockholmsklubbarna själva vill. StOF 
har hittills drivit frågan men behöver veta klubbarnas inställning. Det tänkta upplägget 
presenterades på 20-årsfesten och finns upplagd på tmok.nu.  
Årsmötet ska ta ställning till följande frågor: 

• Är vi intresserade av att medverka som hjälparrangörsklubb 2025? 
(Beslutet medför att vi ingår planeringen till tävlingen. Bindande avtal skrivs med 
Oringen något år innan tävlingen) 

• Om ja, ska TMOK eller moderklubbarna vara hjälparrangör?  
• Om nej, kan vi bidra på annat sätt till Stockholmsorienteringen 2025? T ex att 

arrangera DM/25-manna eller andra tyngre arrangemang?  
(som kanske inte går mitt i sommaren)  

 
Att fundera på: Kan DU tänka dig att lägga en semestervecka 2025 på Oringen?  
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Tumba-Mälarhöjden OK:s medlemmar kallas till 
 

ÅRSMÖTE 
 

Tid:  Söndag 16 februari 2020 kl 15:00 
Plats: Harbrostugan, Tumba 
 

Varje medlem har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Stadgarna före-
skriver att motionerna skriftligen skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 28 

dagar före årsmötet, alltså senast den 19 januari 2020. 
 

Samtliga berättelser, verksamhetsplan, budget samt inkomna motioner med 

styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på hem-
sidan senast en vecka före årsmötet. 
 

Välkomna! TMOK:s styrelse 
 

 

IFK Tumba SOK 
kallar härmed till årsmöte 
 
Tid:  Söndag 16 februari 2020 kl 15:00 
Plats: Harbrostugan, Tumba 
 

På årsmötet kommer sedvanliga årsmötesfrågor att behandlas inkluderande 

val av styrelse, budget och verksamhetsplanering samt fastställande av med-

lemsavgifter. 

 
Förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 19 januari 2020. 

Välkomna! IFK Tumba SOK:s styrelse  
 

 
Kallelse till årsmöte för 

Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb 
 

Tid:   Söndag 16 februari 2020 kl 15:00 
Plats: Harbrostugan, Tumba 
 

På årsmötet kommer sedvanliga årsmötesfrågor att behandlas, t ex val av 

styrelse, budget och verksamhetsplanering.  

Välkomna! MIK OK:s Styrelse 
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