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OK Nackhe - Årsmöte 2023-02-12 

Styrelsens förslag 

 
 
 
Styrelsens förslag om årsavgifter för 2024 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar: 
att fastställa följande årsavgifter för 2024: 

− Ungdom t.o.m. det år man fyller 20; 150 kr inklusive aktivitetsavgift 100 kr, 
− Vuxen 21-74 år; 300 kr inklusive aktivitetsavgift 200 kr, 
− Vuxen fr.o.m. det år man fyller 75; frivillig årsavgift 300 kr, 
− Familj med klubbmedlemmar som bor tillsammans; högst 800 kr 

att årsavgift som betalas av ny medlem under november eller december gäller 
även för hela påföljande kalenderår. 

 
 
 
 
Styrelsens förslag om reseersättning 2023 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar: 
att vid representation och ledarutbildning utgår reseersättning enligt billigaste 

färdsätt eller med den högsta skattefria ersättningen vid resa med bil 
(25 kr/mil 2023) om samåkning sker när så är möjligt. 
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Styrelsens förslag om orienteringstävlingar 2024 

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar: 
att klubben ska arrangera Nackheträffen, medeldistans, på långfredagen 2024 
att klubben tillsammans med FK Friskus-Varberg ska arrangera Hallands 3-

dagars, fredag-söndag den 12-14 juli 2024. 
 
 
Bakgrund 
Nackheträffen 
Nackheträffen är en nationell tävling som klubben har arrangerat på påskafton 
under många år. Den är en viktig inkomstkälla för klubben. Ca 60 funktionärer 
behövs i olika funktioner. 
Vi sammarbetar sedan flera år med FK Friskus-Varberg och har ett gemensamt TC 
med deras Friskusträff. Vi turas om att ansvara för karta och för 2024 är det vi 
som ansvarar för karta och markägarkontakter. Från 2024 kommer vi även att 
växla dagar och distans, så att den klubb som ansvar för kartan arrangerar 
mededistanstävling på långfredagen. 
 
Hallands 3-dagars 
Hallands tredagars är idag en stor tävling som kräver att flera klubbar arrangerar 
tillsammans. Halland har delats in i fyra olika arrangörsgrupper och OK Nackhe 
tillsammans med FK Friskus-Varberg och IK Dran bildar en grupp. Nästa gång 
vår grupp har ansvar för arrangemanget är 2024. 
Tävlingen arrangeras varannan gång på FK Friskus karta och varannan gång på 
OK Nackhes karta. För 2024 är det OK Nackhe som ansvarar för att ta fram 
kartan. Tävlingsplatsen är bestämd till Hakestad. Ett 16 km2 stort område nordost 
om Sibbarp behöver nyritas under 2023, och kostnaden beräknas till 540 000 kr. 
Sparbanksstiftelsen Varberg har beviljat ett projektbidrag på 200 000 kr för 
ändamålet. 
Hallands orienteringsförbund har de senaste åren arbetat med att kvalitetssäkra 
arrangemanget och ställt upp krav för tävlingen samt servicen runt, bl.a. på 
campingen och serveringen. Ca 100 funktionärer kommer att behövas från vår 
klubb under dessa dagar. 
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