IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 2 ÅR 2005

Tid:

2005-03-09

Plats:

Hos Bo Hedlund

Närvarande:

Per Forsberg
Nina de Boussard
Pär Hedlund
Per Bengtsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot

nina_a_nr1@hotmail.com
per.forsberg@kunskapsskolan.se
pkhedlund@swipnet.se
gunnar.pe@telia.com
mats@eriksson.name.se
per.bengtsson@ersta.se
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
Samt revisorer.
gert.forsberg@telia.com
stefan.sigamorf@chello.se

Nästa möte:

10 Maj hos Pär Hedlund

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
På övriga frågor lades till punkterna om träningsdag och
avbokningar.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

4 EKONOMI
Fanns inte så mycket att säga eftersom det än så länge inte har
hänt så mycket under början av året. Har fått in pengar från
Bingolotto, cirka 10 000. Första svängen för 5-dagars är betald.
Vi har betalt mycket pengar för kläder, cirka 28 000 för 2005. Vi
har sålt för cirka 9000. Det är väldigt lite fodringar kvar.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natt-DM. Kostnaderna för tc är beroende av vad vi utnyttjar.
Minimum är att vi har vetten och el-anslutning genom staketet.
Just nu är det mail-kontakt med någon chef där som ska
bestämma ett pris. Ev. måste det finnas en vakt där om vi ska ha
tillgång till lokaler och då skulle den kosta pengar. Ev. skog som
har blåst omkull ska kollas med förvaltarna vad som ska göras åt
den. Allt annat ska vara klart. Nästa möte är i April.
Tävlingskontrollant är Solna OK. Frågorna kring tc ska vara klart
senast i Maj.
6 TRÄNINGAR
Träningsdag 3 April. Styrelsen tycker att i alla fall 10-mila lagen
ska vara med. Per F hör med luffarna om de vill vara med.
Paketet med karta kostar 50:-/person. Det kommer att bli
teknikpass på förmiddagen och längre på eftermiddagen.
Enskede skola i höst ska försöka bokas mellan 18-20.30.
Träningen i Kärrtorp börjar 31 Mars. Kricke ska fortsätta kolla
upp ev. teknikträning ihop med Skarpnäck på tisdagar.
Träningslägret ska kosta 100 för ungdomar och 200 för övriga.
Maten ska ingå förutom lunch på lördag på väg ner. Deltagarlista
fixar Bosse.
7 UNGDOMSKOMMITTÉ
Det har varit lite trögt i vinter. En del har trappat av och några nya
har tillkommit. Ska ske en rekrytering i vår i Tallkrogens skola.
Planeringsmöte efter första träningen i Kärrtorp.

8 ÖVRIGA FRÅGOR
Började med snack om backhopparbacke i Enskede. Både Bosse
och Per F hade hört på tv att det planerades att bygga en ny 65meters backe i Enskede. Helt ofattbart.
I och med prat om läger togs upp att komittéarbetet skulle kunna
bli mycket bättre.
Avbokningsfrågan: Vi kom fram till att det måste vara enkelt och
tydligt. När en ny aktivitet läggs upp måste det vara tydligt vilket
som är sista avbokningsdatum och dylikt. Hoppar man av och inte
kan få någon annan att ta platsen så får man betala hälften av
kostnaden. Pär Hedlund ska skriva om detta till nästa eko.

Träningsdagen togs upp under träningar.

Per Forsberg
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

