IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1 ÅR 2003
Tid:

2003-01-07 kl. 19.00

Plats:

Patric de Boussard

Närvarande:

Mona Forslund
Lena Alsheden
Bosse Hedlund
Per Bengtsson
Patric de Boussard
Mats Eriksson
Gunnar Persson
Fredrik Hedin

Delges:

De närvarande.
Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
Valberedningen

lena.alsheden@tyrens.se
mona.forslund@stockholmsidrotten.a.se
pkhedlund@swipnet.se
gunnar.pe@telia.com
holo@kth.se
per.bengtsson@ersta.se
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
Nu har även Bosse en E-postadress.
Nästa möte:

2003-02-12 i anslutning till årsmötet
1 MÖTES ÖPPNADE
Mona öppnade mötet. Dagordningen kompletterades med Valberedningens arbete.
2 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skrevs under.

3 VALBEREDNINGEN
Fredrik presenterade valberedningens fundering. Man söker fortfarande efter lämplig kandidat på ordförandeposten. Det skall finnas en UK för damerna.
4 EKONOMI
Pälle redovisade resultatrapport.
Rapporten godkändes.
Det ser ut som vi går på plus för 2002 jämfört med budget.
Pälle kollar med Rolle om vi skall köpa in fler pinnar.
I nästa års budget bör vi sätta av ca 10 000 för subvention av nya
tävlingsdräkter.
5. TÄVLINGSPLANERING
10-mila:Gunnar redovisade läget för 10-mila. 10-mila måste förnya sig idag finns många konflikter och motsättningar inom organisationen. För 2004 finns förslag på en veterankavel. Vi var
skeptiska till förslaget.
Mats Eriksson blir vår man i datagruppen.
Natti Natti: Mona ansöka om tillstånd för Natti Natti 2003 som
blir på Herrängskartan. Patric blir tävlingsledare och Ulf P banläggare.
Vad gäller 2004 är vi positiva till att arrangera en klassisk tävling
12 april, däremot är vi tveksamma till området Alby-Höjden.
När det gäller 2005 är vi intresserade av ett bra arrangemang eftersom klubben fyller 85 år den 20 sept. Däremot är natt-DM inte
lämpligt. Mona kontaktar orienteringsförbundet
6 TRÄNINGAR
På torsdagarna träning i Tallkrogen.
På söndagarna vinterserien.
7 INKOMMANDE SKRIVELSER
Posten fördelades till berörda.
Mona går på SÖKAS årsmöte. Stofs årsmöte 5 mars bör någon gå
på.
8 RAPPORTER
Inget har hänt sen sist.

9 ÖVRIGT
Årsmöte: Årsmötet bestämdes till den 12 februari.
Lokal blir Enskede IP.
Tävlingsavgiften bör höjas till 250 kr.
Bidragen till verksamhetsberättelsen skall vara Lena tillhanda senast 31 januari.
Mats kollar med Ulla angående förtäring.
Försäkringar: Pälle kollar vilket försäkringsskydd klubben har.
Detta redovisas i EKOT.
10 NÄSTA MÖTE
Onsdagen den 12 februari anslutning till årsmötet. hos Patric.

Mona Forslund
Ordförande

Lena Alsheden
sekreterare

