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Nästa möte: 25 Augusti hos Per Forsberg

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen kompletteras med frågor angående natt-DM,
Ågestakartan, stadgarna och skidförbundet.
3 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
På föregående möte började vi prata om natt-DM och Per F tog
upp frågan om att vi eventuellt ska samköra med Snättringe som
har budkavle-DM och TC vid Ågesta friluftsgård. Vi i styrelsen
tycker att det är ett bra förslag. Protokollet godkändes och skrevs
under.
4 EKONOMI
Resultatet från påskens tävling togs upp. Vi hade intäkter på cirka
80 000:- och kostnaderna var cirka 50 000:-, vilket gjorde att vi
går cirka 30 000:- plus. Markan gick ca 5000:- plus
Gunnar frågade om vi fått mer pengar från förra årets 10-mila som
vi har rätt till men de pengarna har inte synts till ännu.
Bingolotto rullar på. Ingen minskning som syns direkt.
5 TÄVLINGSPLANERING
Hugo har fått muntlig bekräftelse på att vi kan vara vid
Skanskvarnsskolan. Kartorna kommer kosta 10 kr/styck då ingår
banorna. De vi beställer ifrån kan även fixa vilken skala vi vill
ha.
Vi diskuterade om vi ska ha Natti-natti nästa år då vi har natt-DM
och vi kom fram till att vi ska göra ett uppehåll.
Tävlingsledare och bankontrollant till vårat natt-DM väntar vi
med.
Däremot vill årets arrangör av natt-DM ha bankontrollant och
tävlingskontrollant. Vi tackar nej till tävlingskontrollant men ska
höra med Hugo om han vill vara bankontrollant annars kan Per F
tänka sig det.
6 TRÄNINGAR
Pälle Hedlund tar på sig att vara banläggare till sommarserien den
8/6. Mats hjälper till. Det är start mellan 16 och 19.
27 Maj håller Bosse i en sprintträning för oss i Svedmyraskogen,
samling vid Enskede IP 19.00
7 UNGDOMSKOMMITTÉ
Efter orienteringsdagen vid Tallkrogens skola kom det två nya
nybörjare vilket kanske var lite minde än vad vi hoppats på.
Ungdomarna måste bli bättre på att anmäla sig till tävlingar.

Det är stora skillnader i ungdomsgruppen vilket gör det svårt med
träningar därför vore det bra om vi äldre jobbade lite mer nedåt.
Dvs. kanske anpassa träningen så att de bästa ungdomarna kan
vara med.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Bosse informerade om att nya Ågestakartan är klar.
Nästa årsavgift till skidförbundet höjs till 2000 kronor och alla
som då ska åka skidor för klubben ska betala tävlingslicens till
klubben.
Stadgarna som Per F frågade om i början glömdes nog bort i alla
fall har inte jag skrivit något om det.
Som vanligt pratades även lite kläder och det ska beställas några
fler nya tröjor. Mats frågade även efter benskydd!!!

Per Forsberg
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

