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Nästa möte:

13 Oktober hos Nina och Patric
1 MÖTES ÖPPNADE

Per Forsberg öppnade mötet.

2
GODKÄNNANDE
DAGORDNINGEN

AV

Dagordningen kompletteras med två övriga frågor av Patric angående komradio och arrangörspoäng.
3 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skrevs under.
4 EKONOMI
Pälle redovisade ekonomin. Som det ser ut nu så har vi intäkter på
cirka 213 000 och kostnader på cirka 257 000. Det leder till en
bruttovinst på cirka -44 000. Totalt ligger vi 62 145 minus.
Vårtävlingen vi hade gick cirka 30 000 plus.
Det saknas några inbetalningar från 5-dagars och sedan ska vi få
pengar för midnattsloppet och C2.
För årets 10-mila så är alla inte riktigt överens. Vi har ett krav på
cirka 50-60 000 som de vägrar betala. Annars är det ett netto för
stockholm runt 500 000. Pengarna för förra årets 10-mila kom
strax efter förra mötet.
5 TÄVLINGSPLANERING
Det ska vara möte om Natti-Natti någon gång nästa vecka.
Sportident kostar 1700:- att köpa in och hela den summan ska
inte behöva gå på Natti-nattis räkning. Ska kolla upp vad
snättringe vill ha för att hyra ut sitt sportident.
Fredrik har gjort kartan med definitioner och lagt till en del
kontrollpunkter. Hugo har ett muntligt polistillstånd för att
arrangera tävlingen. Ett polistillstånd kostar 500:-.
Natt-DM: Enligt vissa rykten kan Ulf tänka sig att vara
banläggare, någon frågar honom. Per Bengtsson kan tänka sig att
vara tävlingsledare om han får hjälp av någon.Per ska fråga Jan
är bestämt till söndagen den 12 december på
Skinkloppet
Svärd.
Farstanäset.
6 TRÄNINGAR
Frågan om vinterträningen vid hökarängen kom upp igen och vi
kan tänka oss att betala en andel motsvarande så många som vi
är. Troligtvis inte skäligt att betala mer än 500:-. Patric kollar
upp med Södertörn. Sedan är det frågan hur man får folket att
komma dit och träna?
Träningen vid enskede skola börjar den 23/9.

7 UNGDOMSKOMMITTÉ
Träningen har börjat för de yngre. Den gröna gruppen har tyvärr
nästan halverats. Annars är det stabilt. Det ska vara en samverkan

med Skarpnäck tre gånger för de äldsta. Skogsluffarna har hört av
sig för samarbete, Mona pratade med dem i måndags. Sedan är
det ett läger planerat i Tveta, Södertälje, i november.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
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Kläder: Det behövs både byxor och blusar för tillfället och då
flest i små storlekar. Patric ska skriva något på hemsidan. Vi
ska beställa kortärmade tröjor och bra men billiga byxor från
trimtex.
Carolina Klüft gör ett bra hopp i längdhopp på 6.73. Så det
blev ett uppehåll i mötet.
Komradio: Det har beslutats att vi ska köpa in ett par som ska
användas i samband med tävlingar. De kommer kosta 880:-.
Framförallt är det ett behov till Natti-natti när vi har förvarning
osv.
Arrangörspoäng: I en del andra klubbar har de som system att
de som jobbar mycket på olika arrangemang ska få mer
belöning för det. Då är det oftast genom pengar i klubben som
de kan ta ut på läger.
Belöningssystem kan tappa ideellt arrangemang. Eftersom vi ej
har elitverksamhet så är det inget stort problem. I andra
klubbar jobbar många för att eliten ska få mycket gratis. I
enskede gäller att istället motivera dem som inte hjälper till.
Personlig påverkan.
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