IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 2 ÅR 2004
Tid:

2004-02-18 kl. 20.30

Plats:

Enskede församlingshem

Närvarande:

Per Forsberg
Pär Hedlund
Per Bengtsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot/tilf. sekreterare

nina_a_nr1@hotmail.com
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:

31 Mars hos Bosse
1 MÖTES ÖPPNADE

Per Forsberg öppnade mötet.
2
GODKÄNNANDE
DAGORDNINGEN

AV

Dagordningen lyser med sin frånvaro, då inget utskick har gått ut.
Fjolårets dagordning ligger till grund.
Dagordningen kompleteras under övriga frågor med:

•
•
•
•
•
•

Stadgar
VM resa
Startavgifter
Träningskläder
Träningsbok
Arrangemang
3 FÖRGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och skrevs under.
4 EKONOMI
Kassören redovisade ekonomin på årsmötet. Av 30 000 i
fodringar ligger 10 00 på medlemmar. Fodring ligger på Torbjörn
Bergman som lämnat klubben. Han har lämnat andra klubbar med
skulder kvar, vid behov kontaktar Pälle Hedlund TSK.
I princip är det samma personer som släpar med fodringar.
5 SKRIVELSER
I mappen från Lena hittas förutom skrivelser även dagens
dagordning, total förvirring uppstår då punkterna måste
snabbsjusteras. Årsavgifterna till IFK centralstyrelse ska betalas
in. Per F. Ska gå på Stofs årsmöte 8 mars.
Mona har bokat in 25 st funktionärer till midnattsloppet 2004.
6 RAPPORTER
Pelle B. Rapporterar från ungdomskommitté mötet.
Nyrekrytering från Tallkrogens skola 15 april.
En träningsdagbok ska tas fram.
Träningsstart från Kärrtorp 15 april. Det har varit lite folk på
träningarna i vinter.
7 ÖVRIGA FRÅGOR
Nya och gamla stadgarna ska gå att rekvidera från Fredrik Hedin,
samt på nätet. Extra årsmöte blir 15 april i samband med träning i
Kärrtorp kl.19.30. Se paragraf 26 i stadgarna.
Patric med hjälp av Mona ska titta på tävlingsresa i samband med
VM i Västerås 2004. För nybeställning av träningsoverall ska
majoritet av minimumtalet 10st uppbringas.
OL-literatur ska försöka dokumenteras på nätet, vad och var den
finns i klubben. Ny träningsbok ”Träning” ska inköpas om den
håller måttet.
Hugo Isgren blir tävlingsledare för Natti-Natti samt Bo Hedlund
banläggare. Tävlingen ska gå på karta Årstaviken med ugång
från Skanskvarn skolan.
Ågesta kartan blir klar mars/april. Enskede ska om förbundet får
bestämma arrangera natt-DM 2005.
Patric skickar över standar till Mats E.

8 NÄSTA MÖTEN
31 Mars Bosse
6 Maj Kärrtorp ansv. Pälle H “Obs nytt datum”
25 Aug Pelle F
“Obs nytt datum”
13 Okt Nina&Patric
10 Jan Pelle B

Per Forsberg

Patric deboussard

