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gert.forsberg@telia.com
stefan.sigamorf@chello.se
Nästa möte:

25 augusti i Kärrtorp efter träningen

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet och hälsade särskilt välkommen till
backhopparna Kristian och Pietro. Efter presentationer så hoppade vi
direkt in i information från kommande backhoppningsprojekt.
Sammanfattning av detta finns under övriga frågor. Eftersom Nina inte var
med så utsågs Pär Hedlund till protokollsförare.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen kompletteras med övriga frågor gällande:
- Backhoppning
- C2 City Challenge
- Sommarseriemöte
- Årsmötesprotokollet

3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och skrevs under.
4 EKONOMI
Pär Hedlund redovisade ekonomin. Alla verifikationer är bokförda och
samtliga fakturor som kommit är betalda per den 3 maj. Resultatet är då
minus 42 435 kr och tillgångarna 191 285:50. Vi har inga skulder och 500
kr i fordringar. I vanlig ordning är det svårt att ge en rättvis bild sådär på
dagen. Vi har utfall för vårläger och skidläger men annars har inte mycket
hänt. Bingolotto dras med eftersläpning av redovisning av intäkter men
kostnaderna kommer som alltid direkt.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natt-DM. Per Bengtsson informerade om att arbetet tillsammans med
Snättringe fortskrider och fungerar bra. Nytt samordningsmöte är i
morgon. Inbjudan är nästan klar. Man har haft ytterligare ett viltsamråd
som ledde till större viltzon och lite ändrade banor. Markeringslappar är
på väg ut skogen och provspringning ska göras i slutet på maj. Vi kommer
förmodligen inte att få nyttja brandkårens lokaler men däremot vatten, el
och mark innanför staketet mot viss avgift. Enskedes organisation är inte
riktigt klar men kommer att bli det inom kort. Pelle räknar dock med att vi
ärver uppgifter i vanlig ordning. Angående deltagande på budkavle-DM
beslutade vi att det är upp till enskild löpares etik om man vill ställa upp.
Vårtävling 2006: Vi har utsetts av förbundet att arrangera en nationell
tävling utan elitklasser söndagen den 9 april. Dagen innan är
Skogsluffarna utsedda att arrangera en kortdistans. Just nu är det tänkt att
bägge tävlingarna ska gå i Ågesta. Diskussion om vår ambitionsnivå, vart
vill vi vara, andra tävlingar samma datum, inget Tiomilaengagemang
2006, tänkbar tävlingsledning etc. Beslut Bosse kollar om Gert Forsberg
och Christer Hedin har lust att ingå i tävlingsledning.
Natti-Natti 2006: Frågan bordlades.
Lång-KM 12 juni: Per Forsberg åtog sig att vara banläggare och
kontrollutsättare. Vi springer från Lida Friluftsgård och Pelle beslutar
själv om upplägg med varvbana etc. Banlängder ca 6-9-14 km. Samling
10:00
6 TRÄNINGAR
Per Forsberg har tidigare åtagit sig att lägga ett antal teknikträningar i
slutet på maj början på juni. Eftersom Lång-KM känns prioriterat så
beslutade vi att köra en teknikträning den 24 maj. Mats informerar på
hemsidan.
Enskedeskolan är bokad 22 september 05 till 6 april 06. Ingen bekräftelse
har kommit ännu. Förslag på tid 18:00-20:30

7 SKRIVELSER
- Skogsäventyret till Per B
- Svensk Idrott delades ut
- Uppdatering av register och ansökan om bidrag ister till Nina
- Cancerfondenmanifestation, släng
- Gemensamt Natt-KM till Bosse
- STOF-protokoll till Per F
- Markkontaktperson, släng
- Ungdomsledarstipendium till Per B
- Naturpasset, släng
- Diverse fakturor till Pälle
8 RAPPORTER
Ungdomskommittén: Tallkrogens nyrekrytering gav en liten grupp. Det är
24 anmälda till ungdomsserien i Nyckelviken. Det saknas ungdomsledare!
Förslag om att ungdomskommittén utser en ”pool” med att man turas om
att vara träningsansvarig 1-2 gånger per säsong för ungdomarna.
Träning: 5-dagarsserien är ej helt klart däremot är sommarserien spikad.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Backhoppning: Pietro och Kristian presenterade sig och informerade om
planerna om att återuppbygga mellanbacken i Enskede. Man har blivit
lovade pengar från kommunen för detta ändamål om det finns en klubb
som bedriver verksamhet. Det krävs inget bygglov och vi behöver inte ta
något ansvar för drift. De berättade också om historik och övrigt
kommande planer. Kristian har dessutom tävlat för IFK i vintras och
troligen kommer ett tiotal personer att bli medlemmar framöver. Beslut:
Att IFK Enskede står bakom detta och att vi adjungerar Kristian i styrelsen
och återupplivar backhoppningssektionen/kommittén. Kristian informerar i
nästa nummer av EKOT. Sen avvaktar vi och ser hur intresset blir och
eventuellt fattas ett formellt beslut om ny sektion på nästa årsmöte.
C2 City Challenge. Pälle informerade om att vi fått en förfrågan om att
hjälpa till med arrangemanget den 19-20 augusti. Det gäller inte långa
natten utan vi skulle vara ställa upp med 15-20 man under dagen på
lördagen. Beslut Pälle gör en intresseförfrågan på hemsidan och så ställer
vi upp ifall intresse finns.
Sommarseriemöte i morgon onsdag. Bosse går motvilligt.
Årsmötesprotokollet. Nina får i uppgift att ta reda på vart det tagit vägen.

Per Forsberg
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

