IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4 ÅR 2003
Tid:

2003-05-13 kl. 19.00

Plats:

Hos Pär Hedlund

Närvarande:

Per Forsberg
Lena Alsheden
Pär Hedlund
Bosse Hedlund
Mats Eriksson
Patric de Boussard

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot

lena.alsheden@tyrens.se
per.forsberg@kunskapsskolan.se
pkhedlund@swipnet.se
gunnar.pe@telia.com
holo@kth.se
per.bengtsson@ersta.se
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
Samt revisorer.
gert.forsberg@telia.com
stefan.sigamorf@chello.se

Nästa möte:

onsdag den 20 augusti hos Per Forsberg
1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet. Dagordningen kompletterades under
övriga frågor med:
• 10-mila
• Sverigelistan
• Sport ident pinne

2 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skall skrivas under vid nästa
möte.
3 EKONOMI
Pälle redovisade ekonomin. Resultaträkning finns framtagen men
den är skev så här tidigt på året. Betalningar för nya tävlingsdräkten mm har inte kommit in. Nästan inga intäkter har kommit in.
Söka medlemskap 10 000 kr har öka sen sist. Bosse kollar med
Christer och Mona vilka förutsättningarna är.
4 TÄVLINGSPLANERING
Vår tävling 12 april 2004. Per Bengtsson är tävlingsledare, Fredrik Hedin banläggare och Uffe Persson hjälper till. Tävlingen blir
vid Svartbäckens skola i Haninge.
Natti Natti. Patric kollar omklädningsmöjligheterna vid Herrängen.
5. TRÄNINGAR
Pelle Bengtsson har bokat Enskede skola för torsdagsträng
kl 18-21 från 2003-09-25 till 2004 04-01.
Torsdagsträningen i Kärrtorp.
Sommarskubb 27 maj-12 augusti. Enskede arrangerar 3 juni vid
Ågesta. Bosse försöker hitta banläggare.
5-dagars på hemmaplan, Enskede arrangerar 23 juni vid Värmeverket.
25 maj lång-KM med Luffarna.
Teknikträning 2 gånger per månad med baner som hänger ute i en
vecka. Detta fortsätter under hösten.
6 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser fördelades till berörda.
7 RAPPORTER KOMMITTÉER OCH VERKSAMHETSANSVARIGA
Vi bör diskutera arbetsplaner för kommittéerna
Ungdoms kommittén:
Resurser behövs på träningssidan. Det gäller att få ut ungdomarna
på tävlingar.
Nybörjarkurs med 15 deltagare har startat.
Träning:
Träningarna bör delas upp på fler än Uffe och Patric.

8 ÖVRIGA FRÅGOR
10-mila:
Mats rapporterade. Resultatet funkade bra, lite krångel med ungdomskaveln. Radiolänken fungerade dåligt.
Sverigelistan:
Listan är igång. Det kostar 500 kr per klubb. Sex tävlingar måste
springas för att komma med. Osäkert vad som gäller för 18-35 listan. Vi avvaktar betalning.
Sport ident pinne:
Som princip skall dom som slutar tävla för klubben lösa in eller
betala sin pinne till självkostnad.
26 stycken är anmälda till Hälsingland.
Dom som springer Jokula får betalar 500 kr per person.
9 NÄSTA MÖTE
Onsdag den 20 augusti hos Per Forsberg

Per Forsberg
Ordförande

Lena Alsheden
sekreterare

