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Föregående protokoll
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Tisdagar

Ett fåtal har använt de föreningsgemensamma
tisdagarna som träningsdag i vinter.

Anders, Pelle

I vår: Anmälan i Eventor från och med 27/3 (då
teknikträningen startar). Förfrågan om uppföljare ute
(v 10) och vi inväntar svar. Anders fortsätter med
onsdagar.
Torsdagar

I vinter: Välbesökta träningar både för stora och små

Pelle
Anders

Från och med den 12/4: Grupp 3 o 4: Pelle lägger
och Patric/Anna/Maria tar hand om träningen med
hjälp av föräldrar. Gubbgänget hänger ut
Grupp 1 o 2: Anders och Stefan turas om att lägga
och Anders/Pelle/Stefan står för ruljangsen på
träningen.
Dagläger 24/3 med
Måsenstafetten den 25/3

Frågat Luffarna om Flaten. Behöver ev. lokal.

Nybörjarkurs

Vi har inte resurser för nybörjarkurs för tillfället

Föräldrakurs

Ett föräldramöte planeras till den 22/3

Pelle

Pelle

Tävling
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Hur ökar vi tävlandet?

Vi fortsätter med priotävlingar i programmet

Alla som har
hand om info:
Anders, Maria

Priotävlingar

Samma tävlingar som UP bestämde vi. P gör
kallelse i vilken man kan anmäla om man
behöver skjuts.

Pelle
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Arbetsfördelning

Patric har gått IOL-kurs och kan sköta de mindre
grupperna lättare nu

Patric,
Anders, Pelle

Mottagning av nya som vill

Bordläggs

Övrigt

prova - strategi?
Strategi för att få fler ledare
Pelle frågar Fredrik Höglind
(Clara H) om ev intresse.
Katarina har lovat lägga
charmoffensiv på Mattias
Karlsson (Bastian)

Varit stiltje i rekryteringen. Försökt klara av att
upprätthålla verksamheten. En allmän förfrågan
kommer att utgå på föräldramötet den 22/3.

Alla

Föräldramöte?

Ja, den 22/3

Pelle

Sociala aktiviteter för
sammanhållning under året?
Vi bestämmer att be
Trivselkommittén att göra ett
program på temat
äventyrsbad+äta tillsammans.
Siktar på lördagen den 21
oktober
Trivselkommittén genom Pelle

Bestämdes men blev aldrig av. Indoorövernattningen blev dock återigen lyckat. Vi
satsar på daglägret, sommarlägret och
Slottssprinten

Idrottslyft och utbildningstimmar
är en viktig fråga för
orienteringen i hela landet och
här måste vi bli mycket bättre
på att hugga för oss av RFkakan med tanke på allt
kvalitativt vi gör. Här kan alla
läsa på under sommaren. Se
länkarna intill.

En föreningsträff har genomförts. I allmänhet
gäller att vi borde ha en plan för vilka utgifter för
utbildning vi kommer att ha. Endast täckning av
utgifter kommer att godkännas.

Styrelsen
tillsammans
med
Utbildningsoch
Ungdomskommittéerna.
Alltså Pelle

Våravslutning

Beslutar att ha avslutning på Slottssprinten,
Sigtuna den 9/6

Pelle frågar
trivselkommitt
én

Sommarlägret

Ska prioriteras även för yngre detta år.

Info krävs.
Pelle, Anders,
Maria.
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Kandidater för UTU och BTU
24-26 nov 2017

UTU: Christopher, Patric.
BTU: Maria(?), Anna. Avvaktar med Stefan N.
Patric frågar Elin. Fredric H?
Endast Maria 9-11 mars. Anna tillfrågas om
JOKs delade kurs i maj.

UtbK

Fikalista torsdagar från och
med 17/8?
Finns ett värde i att ha ett
schema på detta då det är ett
sätt att lära känna varandra
föräldrar emellan.

Jörgen kör på själv fortfarande

Praktiska frågor

Jörgen genom Pelle
Övriga frågor
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Hemsidan
Låst läge både i InfoKom och
Styrelsen. Vi tycker olika så vi
kommer ingen vart. Vi måste
använde det vi har på bästa
sätt. Facebook och twitter är ett
sätt att sprida innehåll på och få
folk att hitta till specifika sidor
på hemsidan.Styrelsen

Beslut är taget att övergå till IOL under 2018. Vi
bör fundera på hur vi behöver ha den
organiserad ur vårt perspektiv.

Pelle

Facebook

Vi sprider kännedom om IFK Enskede på
Facebook genom stående länk i veckobrevet.
https://www.facebook.com/groups/ifkenskede/

Pelle

