IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6 ÅR 2004
Tid:

2004-10-13

Plats:

Hos Nina och Patric

Närvarande:

Per Forsberg
Nina de Boussard
Per Bengtsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard
Gunnar Persson
Mats Eriksson

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

nina_a_nr1@hotmail.com
per.forsberg@kunskapsskolan.se
pkhedlund@swipnet.se
gunnar.pe@telia.com
holo@kth.se
per_bengtsson@spray.se
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
Samt revisorer.
gert.forsberg@telia.com
stefan.sigamorf@chello.se

Nästa möte:

10 Januari hos Per Bengtsson
1 MÖTES ÖPPNADE

Per Forsberg öppnade mötet.

2
GODKÄNNANDE
GORDNINGEN

AV

DA-

Dagordningen kompletteras med övriga frågor gällande
-Nackareservatet.
-Klubbsamarbete
-Årsfest.
-Planeringsdag
-Handslaget.
-Halikkopriset
-O-ringenträff.
-Ekotryck
-10-mila
3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skrevs under.
4 EKONOMI
Eftersom våran kassör Pälle inte var närvarande blev det bara lite
diskuterat. Det som ändå kom upp var att vi fått 25 000 för årets
10-mila, som sammanlagt gick cirka 1 miljon plus.
För Bingolotto ligger försäljningen ungefär som förut kanske lite
trögare. Redovisningen av lotterna ligger lite efter. Det är tydligen
någon förändring vad gäller vilka som sköter det hela.
Halikko är betalt.
Vi har inte fått kartbidrag från söka.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natt-DM: Per B ska på första mötet i nästa vecka . Snättringe vill
ha TC från värmeverket. Brandförsvaret har större ytor än vad
man tror . Ulf har sagt ja till banläggning. Per har inte pratat med
Janne Svärd ännu.
Klubbmatchen kommer gå från Ravinenstugan och det kommer
vara en liten startavgift som det var förra året.
Skinkloppet är ändrat från Farstanäset till Granby, Lissma, Hellas
klubbstuga.
6 TRÄNINGAR
Södertörn går med på samma deal som förra året vad gället tisdagsträningarna. Vi betalar 500 kronor.
Vid Enskede skola blev det lite strul med tiden. Vi har gympasalen mellan 19-21 men vi får komma in i omklädningsrummen
klockan 18.
Det är träningsläger i Tveta 23-24 oktober. Alla som vill är välkomna dit att träna.

7 UNGDOMSKOMMITTÉ
Några ungdomar har tränat lite med Skarpnäck och det fungerar
väldigt bra. Vi har tappat lite från gröna gruppen. Måste försöka
satsa lite mer på de äldre ungdomarna så att de kommer ut och
tävlar mer.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
–

Klubbsamarbete: Skogsluffarna vill ha ett samarbete och de
kan erbjuda Brotorp och god ekonomi. De vill ha gemensam
träning på tisdagar med soppa efteråt och hjälp med att bemanna Café Brotorp på Söndagar.
Ur träningssynpunkt ligger skarpnäck bättre till för ett samarbete men luffarna får gärna komma och vara med på våra träningar. Men annars anser vi inte att något samarbete är intressant. Men detta kommer bli en punkt på planeringsdagen att ta
upp.

–

Föreningskonferens (O-ringenträff) den 27 November. Från
Enskede kommer Patric och Mats att gå.

–

Nackareservatet:: Gunnar ska gå på möte på måndag. Han ska
bejaka orienterarnas intressen. Vill ej ha någon byråkrati utan
det ska vara så fritt som möjligt.

–

Årsfest: Den var planerad till 13 November men beslut har tagits att inte ha någon. Vi ska istället försöka ha en jubileumsfest i vår eftersom klubben fyller jämt nästa år. Så ingen fest i
november.

–

Planerinsdag bestämdes till 24 November. Tänkbart att det blir
i församlingshuset klockan 19. Exakt tid och plats kommer senare. Per F ska höra med Mona.

–

Halikkopriset bestämdes till 400:- för medlemmar och 550:för icke klubbmedlemmar.

–

Handslaget: Vi har fått 5000:- för ungdomsverksamhet. Mona
undrar om klubben kan tänka sig att skjuta till 10 000:- så att vi
kan köpa in ett startpaket från sportident. Mats ska kolla upp
om priset är rimligt för det man får. Så inget beslut är taget.

–

Ekotryck: Kostnaden har blivit betydligt högre i år än tidigare.
I fortsättningen ska vi kolla om Gunnar Rosell kan trycka på
sitt jobb då han bara tar betalt för material. Även portot är dyrt
så vi ska vara mer ordentliga på att försöka få alla att dela ut i
sitt område, så att inte lika många behöver skickas med posten.

–

10-mila: Någon elansvarig har tidigare efterfrågats från varje
klubb och Patric kommer anmälas som resurs från Enskede.
Men med betoning att han även ska springa.

I övrigt kom även upp att Mats nästan är färdig med att digitalisera klubbmärket. Det är inte riktigt symmetriskt ännu men det ska
bli så likt det gamla som möjligt.
Ett standar ska även ges till BEA vid Svedmyraplan med tanke på
deras viktiga samarbete på Natti-Natti.

Per Forsberg
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

