IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1 ÅR 2004
Tid:

2004-01-13 kl. 19.00

Plats:

Hos Patric de Boussard i Älta

Närvarande:

Per Forsberg
Lena Alsheden
Pär Hedlund
Per Bengtsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard
Mats Eriksson
Gunnar Persson
Fredrik Hedin

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
Valberedningen

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:

Årsmöte preliminärt I församlingshuset 18 februari.
1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet. Dagordningen kompletterades under
övriga frågor med:
• Stadgerevidering
• Valberedningen

2 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes.
3 EKONOMI
Pälle redovisade resultatet som diskuterades. Totalt ett minus på
ca 40 000 kronor men det är något missvisande eftersom bland
annat Bingolotto och 10-mila inte kommit in. Kostnaderna för
kläder har blivit högre. Tryckkostnader kommer att justeras.
4 TÄVLINGSPLANERING
Planeringen för vår tävling 12 april 2004 vid Svartbäcksskolan
pågår. Per Bengtsson är tävlingsledare, Fredrik Hedin och Uffe
Persson banläggare, Mats sekriteriatet. Pelle har skickat ut protokollet från första planeringsmötet till styrelsen. Nästa möte blir på
söndag 18 februari. Efter lite diskussion uppskattade vi deltagarantalet till ca 600 stycken. Vi diskuterade inköp av OCAD för
uppritning av banor. Kostnader kollas upp. Det kommer att underlätta vid kartframställningen vid tävlingsarrangemang och träningar. Banorna provsprings helgen 27-28 mars.
Natti-Natti 2004: Preliminärt läggs tävlingen vid Årstaviken
(Skanskvarn skolan). Bosse kollar med t.ex. Hugo, Elin och Ove
angående tävlingsledare och banläggare.
5. TRÄNINGAR
Enskede skola för torsdagar kl 18-21 till 2004 04-01 med uppehåll för skollov.
Tisdagsträningen i Hökarängen har pågåer.
Provspringningen av tävlingsbanorna helgen 27-28 mars vid
Svartbäcken kombineras lämpligen med träningsdag vid Tyresta.
Fredrik och Rolle planerar.
Vinterserien pågår.
6 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser fördelades till berörda.

7 RAPPORTER KOMMITTÉER OCH VERKSAMHETSANSVARIGA
Vi bör diskutera arbetsplaner för kommittéerna.
Ungdoms kommittén:
Pelle rapporterade. Skinkloppet var lyckat. Verksamhet har legat
lågt över jul men drar igång nu. Som tidigare är vi i behov av
ungdomsledare och folk som kan skugga och följa upp på träningarna. Vi skall fortsätt med aktiviteter i samarbete med Enskedeskolan och Tallkrogsskolan.
10-mila: Gunnar Persson rapporterade kortfattat.
2005 går tävlingen I Stockholm. Christer Hedin och Gert Forsberg kommer att vara med i tävlingsledningen.
2006 går tävlingen I Örebro
2007 inte klart
2008 går tävlingen I Falun
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Stadgerevidering:
Per Forsberg, Gunnar Persson och Fredrik Hedin har gått igenom
stadgarna och gjort ett förslag som inte är renskrivet ännu. Principen är att man använt Riksidrottsförbundets formuleringar (som
är har ett mer modernt ordval) men IFK Enskedes struktur. På
vissa punkter har formuleringarna modifierats. Förslaget skrivs ut
och skickas ut till medlemmarna och kommer sedan att tas upp på
Årsmötet.
Valberedningen:
Arbetet att ta fram förslag på ny styrelse har påbörjats. Årsmötet
kommer preliminärt att hållas i Enskede församlingshus onsdag
den 18 februari klockan 19.00.
Alla berörda skickar verksamhetsberättelse till Lena som sammanställer.

9 NÄSTA MÖTE
Årsmöte onsdag den 18 februari klockan 19.00.

Per Forsberg
Ordförande

Lena Alsheden
sekreterare

