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Nästa möte:

6 Maj i Kärrtorp
1 MÖTES ÖPPNADE

Per Forsberg öppnade mötet.

2
GODKÄNNANDE
DAGORDNINGEN

AV

Dagordningen kompletteras med en övrig fråga av Mats angående
klubbemblemet.
3 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skrevs under.
4 EKONOMI
Pälle redovisade ekonomin. Det har betalts många
medlemsavgifter och licenser den senaste tiden. Men det finns
fortfarande några som ligger efter. (3st)
Bingolotto är negativt nu men det beror nog på att Mona ligger tre
veckor efter.
5 TÄVLINGSPLANERING
Enskedekampen. Diskussion angående pris och i vilka klasser.
Ska det bara vara pris upp till H/D 16, eller upp till H/D 21.
Enades till slut om att upp till H/D 21 ska det vara pris. Dock ska
långklasserna premieras. Upp till fem deltagare i klassen pris på
100:-, 5-10 deltagare 200:- och över tio deltagare 300:-.
Det är cirka 610 deltagare anmälda till tävlingen.
Vi kommer inte använda sportidents program utan OLA, vilket är
gratis. Test och systemgenomgång den 3/4
Det är ganska tajt på funktionärssidan så Per B efterlyste gärna
vänner och bekanta.
Till Natti-Natti är Skanskvarnsskolan bokad av Hugo. Det är klart
att vi ska använda sportident. Kan kanske gå att hyra programmet
för det är annars ganska dyrt att skaffa licens
Funderingar kring natt-DM 2005 kom också upp. Kanske någon
av de nya kartorna på Värmdö kan vara tänkbart. Alla får fundera
över områden som kan fungera. Vi ska prata om tävlingsledare
osv på nästa möte.
Vi har hand om ungdomsserien den 11 Maj som ska vara vid
Flaten.

6 TRÄNINGAR
Per Bengtsson har bokat Enskede skola från den 23 September
till 31 Mars 2005 med uppehåll för lov.
Den 15/4 börjar vi i kärrtorp. Bosse har hand om nyckeln.
Togs upp om man kan fixa färgkartor till träningen för det skulle
göra det roligare. Patric ska prata med Fredrik.

1 Juni börjar sommarserien och den 8 Juni har vi hand om den.
Det ska gå vid Ågesta friluftsgård. Det är ingen sommarserie när
Ravinen har tävlingar.
5-dagars på hemmaplan. Vart ska det gå den 20/5.
7 UNGDOMSKOMMITTÉ
Hade en halvdag på Tallkrogens skola den 31/3 med åk 2 och 3.
Anna, Sara och Sofie pratade inför grupperna. Hoppas att många
nappar på att börja nybörjarkursen. Annars är det stabilt med
många ungdomar dock kunde tävlingsaktiviteten vara lite bättre.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Hökarängsträningen: Vi kom fram till att vi kan tänka oss att
betala ca.1/6, dvs 500:-. Det bygger på att vi nästan aldrig är fler
än 4-5 stycken per träning. Patric svarar Södertörn
Prissättning av kläder: Vi beslutate att subventionera kläderna
med 25 % så tröjorna kommer kosta 350:- och byxorna 200:Klubbemblem: Det finns ett behov av att digitalisera det. Därför
frågade Mats om det fanns ett i A4-storlek. Mats tog på sig att
försöka fixa fram något men då kanske det inte blir som orginalet
men det gör inget.
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