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Nästa möte:

12 februari efter årsmötet

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen kompletteras med övriga frågor gällande
- Klubbmärke/ekot.
-Nackareservatet
- Heltäckande klädsel. - Föreningskonferensen
- Årsmöte/årsfest.
- Katastrofen i Asien
- Skogsluffarna
3 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
I föregående protokoll ska Gunnar Åsells namn ändras
4 EKONOMI
Per Hedlund skickade en specificering av år 2004, resultatrapport
och balansrapport. I stora drag kom fram att Natti-natti gick
5000:- sämre än budget.
Alla läger är de dyra sakerna för klubben och vi diskuterade priser
lite. Men inga beslut fattades.
10-mila gick med ett stort överskott 2004 men utan sponsorer
hade det gått cirka 800 000 back. IFK Enskede la ned 400 timmar
och fick 35 000:-. Stockholmklubbar har fått mer än klubbarna
där nere.
På årets 10-mila ska avgiften höjas både för laganmälan och för
tältplats. Klubben ska budgetera cirka 50 000:- för årets 10-mila.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natti-natti: datum för år 2006 bestämdes till den 20/9. Alla kan
fundera över tävlingsledare.
Natt-DM: Per B har varit på 2 möten. Der var ett bra möte med
jaktsamrådet. Parkeringsplatsen är inte bestämd ännu, är lite strul
med om vi kan vara vid Hundängen. Brandstationen är ej klar
men det har bollats vidare till folk som har mer kontakter. De ska
ha en avstämning efter helgen. Jan Svärd har tackat ja till att vara
biträdande tävlingsledare.
6 TRÄNINGAR
Frågan om flitliga kom upp och vi diskuterade för och nackdelar
med det. Kom fram till att det kanske skulle kunna fungera för
ungdomarna med frågan avslogs.
Träningsdag i stället för Kolmårdskaveln kom även upp och vi
beslutade att det var bra. Järfälla och Rotebro har ett träningspaket inför 10-mila. Träningsdagen blir 3/4 och Per F kollar upp allt
runt omkring.
7 REDOVISNING FRÅN KOMMITTER
Dom tappar lite ungdomar nu men det ska göras två nya rekryteringar i vår på Enskede skola och Tallkrogsskolan. Christopher

ska kolla möjligheten att köra samträning med andra klubbar på
tisdagar. Dom vill ha fler som kan hjälpa till vid träningarna och
med arbetet i övrigt också.
Fredrik rapporterade att det fanns några frågetecken i valberedningens arbete och det var Per F som ordförande och Carina H
som UK. Per ser gärna att någon annan fortsätter och Carina vet
inte riktigt hur mycket hon kommer vara med i år. Elin är föreslagen som ny UK.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
- Klubbmärket/ekot: Det är färdigt och kan användas när man
skriver ut papper, till kartor, kläder, STOF-nytt mm. Redaktionen
till Ekot funderade över layouten. Exempelvis kan marginalerna
göras mindre för att minska tidningen lite. Ingen i styrelsen var
emot det. Även innehållet diskuterades lite. Gunnar P ska skriva
en artikel.
- Nackareservatet: Gunnar P har varit på mötet, vilket var bra. Är
man intresserad av att veta vad som togs upp finns en kopia hos
mig.
- Heltäckande klädsel: Klubben hade ett lag som inte klarade kontrollen på 25-mannas upplopp och fick därför ett brev med en artikel om vad som gäller. Patric ska skriva lite om det till nästa
eko.
- Föreningskonferens: Patric och Mats var på mötet och det diskuterade framförallt tävlingsplanering, ungdomsverksamhet och
kommunikation.
- Årsmöte/årsfest: Nya föräldrar ska bjudas in för att de ska lära
känna fler personer och känna delaktighet. Mona ordnar med priser. Nina ordnar med fika. Vilka som ordnar de olika punkterna i
verksamhetsberättelsen gicks igenom. Maten till festen ordnar
Nina med och vad priset hamnar på handlar lite om vad klubben
kan bistå med.
- Katastrofen i Asien: Centralstyrelsen har tagit ett beslut att få så
många IFK-klubbar som möjligt att skänka pengar. Det handlar
om ett bidrag på 500:-. Vi röstade 2 mot 1 att vi ska ge pengar.
- Skogsluffarna: De vill gärna ha ett kombinationslag med oss för
de får ej ihop ett eget lag. Patric ska höra med Ulf. Sedan togs
även tisdagsträningar med soppa upp igen men vi är fortfarande
inte intresserade.
För övrigt så har Patric lämnat över ett standar till BEA och de
vart glada.
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