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§1 MÖTETS ÖPPNANDE
PB öppnar mötet.
§ 3 O-RINGEN 2025
På dagens dagordning står endast en fråga: diskussion och beslut om huruvida IFK
Enskede ska medverka som arrangörsförening vid ett O-Ringen i stockholmsområdet
2025.
Efter det senaste extra styrelsemötet 29 april har ett enkätutskick gått ut till
klubbmedlemmarna, samt att två frågestunder (7 och 14 maj) genomförts, där delar
av styrelsen funnits på plats i klubblokalen för att svara på frågor om vad det kan
innebära att vara medarrangör till O-Ringen. Dessa aktiviteter planerades efter
beskedet om utökad betänketid som kom efter att vi meddelat vårt intresse att delta
som arrangör samt med hänvisning till det uppskjutna O-ringen 2020. Styrelsens
syfte var att att fördjupa förankringsprocessen och få ett bättre underlag till ett beslut
om medverkan i arrangemanget.
Diskussionen inleds med att CL redovisade utfallet från enkäten som styrelsen
skickat till klubbmedlemmarna den 4 maj.
28 svar har inkommit, varav 21 stycken svarat ja och 7 stycken svarat nej till att
klubben ska medverka i arrangemanget av O-Ringen 2025. 1 person svarar positivt
på att ta på sig föreningsrådsansvar, 0 personer svarar ja till områdesansvar, 5
stycken kan tänka sig funktionsansvar. Ett antal personer kan tänka sig att lägga ner
ganska många funktionärstimmar i samband med själva arrangemanget.
Enkäten skickades till 179 e-postadresser. En anledning till att inte fler svar inkommit
kan vara att många verkar ha fått utskicket in i sin skräppost. (Efter dagens möte har
ett kompletterande utskick gjorts eftersom det visat sig att många fått mailet till sin
skräpkorg).
Efter diskussion beslutar styrelsen att:
IFK Enskede tackar ja till att medverka som arrangörsförening vid O-Ringen 2025.
CL och PB formulerar ett svar till StOF, i vilket vi även meddelar följande:
-

att IFK Enskede kan medverka i föreningsråd med 1-2 personer,

-

att IFK Enskede har ca 5 funktionsansvariga (men inga områdesansvariga
i dagsläget)

-

att IFK Enskedes funktionärsinsats beräknas utifrån att vi är en liten klubb

-

samt att tävlingsprogrammet hösten 2025 ses över – (att ett ev natt-DM
utgår från vårt ansvar).

Styrelsens resonemang och beslut tillsammans med resultat från enkäten kommer att
publiceras på hemsidan.
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§5 KOMMANDE MÖTEN
2020
1.
2020-01-20
2.
2020-02-16
3.
2020-04-01
4.
2020-04-29 extra
5.
2020-05-20 extra
6.
2020-06-03
7.
2020-08-12
8.
2020-10-07
9.
2020-12-02

Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
Genomfört
TS
FH
NA
UA

2021
1.
2020-01-11

ML

Ulrika Axell
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