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Nästa möte:

onsdag den 15 oktober hos Lena Alsheden
1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet. Dagordningen kompletterades under
övriga frågor med:
• Stadgerevidering
• 10-mila
• Tävlingströja

2 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skrevs under.
3 EKONOMI
Pälle sprang Tullingeruset men hade skickat med en ekonomirapport som diskuterades. Det konstaterades att tryckkostnaderna var
höga.
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 vid Svartbäcksskolan. Det är klart med
lokaler.
Per Bengtsson är tävlingsledare, Fredrik Hedin och Uffe Persson
banläggare, Mats sekriteriatet.
Pelle, Fredrik, Uffe och Mats har varit med på kursen för tävlingsledare som fortsätter i september
Vi bör försöka samordna annonseringen med andra tävlingar som
anordnas samma helg. (Hellas, Snättringe, och Skogsluffarna).
Natti Natti. Omklädningsmöjligheterna finns eventuellt får vi
samsas med jumpafolk. Överlag är lokalerna ganska trånga.
5. TRÄNINGAR
Torsdagsträningen i Kärrtorp börjar 21 augusti.
Pelle Bengtsson har bokat Enskede skola för torsdagsträng
kl 18-21 från 2003-09-25 till 2004 04-01 med uppehåll för skollov.
15 novemberklubbmatch med Luffarna och Haninge.
Teknikträning 2 gånger per månad med baner som hänger ute i en
vecka. Detta kombineras med ungdomslägret på Lida.
6 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser fördelades till berörda.
7 RAPPORTER KOMMITTÉER OCH VERKSAMHETSANSVARIGA
Vi bör diskutera arbetsplaner för kommittéerna
Ungdoms kommittén:
Ungdomarna är indelade i 3 grupper, grön, gul, lila.
Utskick har gått ut till alla och vi har träning med föräldramöte i
Kärrtorp på torsdag.
Träning:
Träningarna börjar i Kärrtorp.

8 ÖVRIGA FRÅGOR
Stadgerevidering:
Per Forsberg, Gunnar Persson och Fredrik Hedin ser över stadgarna och kommer med förslag som sedan diskuteras på nästa styrelsemöte.
10-mila:
10-milakommiten och Norrköping arrangerar.
Stockholmklubbarna skall göra 25% av jobbet.
Enskedes del enligt liggande förslag:
Vi skall jobba med kartplock, montering kartplank, kartplank bevakning och så lite städning.
Vår del är att vara ansvariga experter och överföra erfarenhet.
• Kartplock 180 timmar
• Kartplank bygga och riva 10 timmar
• Montering kartor 10 timmar
• Kartplank, bevakning 85 timmar
• Städning 10 timmar
Det skall bli Summa 355 timmar?????? HUR??? Gunnar kan
du komplettera
Det kommer att bli en veterankavel tre deltagare minst en
kvinna, sammanlagd ålder minst 150 år.
Tävlingströja:
Patric tar hem ett demoex. Tröjan är i första hand för dom ”snabba slanka löparna”.

9 NÄSTA MÖTE
Onsdag den 15 oktober hos Lena Alsheden
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