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1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
På övriga frågor lades till punkterna om avanmälan till
träningsläger etc och en förfrågan om att arrangera KM för
Haninge SOK.

3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
4 EKONOMI
Då kassören oplanerat var frånvarande hade inte styrelsen tillgång
till redovisningen. Pär får i uppdrag att redovisa ekonomin via epost till styrelsen.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natt-DM. Per B rapporterar; Vi kan inte utnyttja övningsfältet
förutom genom att el kan tas ut från området. Då TC är helt
oupplyst behövs relativt stor mängd ström. Patric får i uppdrag att
kontakta om möjlig strömmängd.
Parkeringen är ett problem, dock kanske framför allt för
stafett-DM, vi beräknar att få plats med samtliga bilar på
tillgängliga ytor. Enligt planeringen verkar allt vara på plats.
Inga nummerlappar – ingen uppföljning. Speaker inte klar,
Christopher L tillfrågad.
Gunnar P är prisutdelare (på söndagen) – endast plaketter
delas ut. Patric föreslår utdelande av sträcktider vid målgång
vilket Mats ska kolla upp.
Rivning av TC sker på söndagen efter stafett-DM. Mats får i
uppdrag att informera om detta.
Vårtävling 9 april. Osäkert om område. Ågesta friluftsgård det
mest självklara alternativet. Osäkert om tävlingsledare &
banläggare. Styrelsen beslutar att föreslå ett samarrangemang med
Skogsluffarnas OK på söndagen istället för att arrangera två
tävlingar samma helg. Bo Hedlund får i uppdrag att kontakta
Skogsluffarna.
Natti natti 2006. Förslag på områden: Vinterviken, Älvsjö g:a
klubbstuga eller Liljansskogen. Banläggare & tävlingsledare
bestäms efter beslut om vårtävlingen.
6 TRÄNINGAR
Klubbmatch med Skogsluffarna prel. 23 oktober. Detta krockar
med det inplanerade ungdomslägret samma helg. Bo H kontaktar
Skogsluffarna om flytt av datum alternativt flytt av området till
Ågesta och på så vis samkörande med ungdomslägret.
Uffe, Pelle F, Patric, Mats E & Fredrik H ska lägga
torsdagsträningar för ungdomarna med teknikträningskaraktär.
Teman är utdelade.
Torsdagsträningarna vid Enskede skola börjar 22 sept. Ny tid mot
förra året: 18.00 – 20.30.

7 SKRIVELSER
Information
från
SOFT
angående
nya
regler
på
rankingmeriterande tävlingar. Bl a kan rankingmeriterande
nattävlingar läggas på kartskala 1:10 000.
8 RAPPORTER FRÅN KOMMITTER
Backhoppningen. Christian Antin rapporterar att bidraget från
kommunen på 20 000:- beviljats. Kontakt med företaget Enskede
Trä har tagits och överenskommelse om inköp på faktura till
inköpspris. 10 000:- är öronmärkta till lilla hoppbacken vid
Enskedefältet och 10 000:- till Fiskartorpsbacken. Byggstart
planerad till tisd 30 aug.
Ansvarsfrågan (skador etc.) har kontrollerats och det ska inte
ligga på klubben när det gäller t ex skador på utövare som
använder backen. Frågan ska dock kontrolleras noggrannare när
det gäller underhållsansvaret. Likaså frågan om en besiktning av
backen från kommunens sida.
Fiskartorpet: En ”nostalgitävling” är preliminärt inplanerad
den 3:e mars 2006, förhoppningsvis med namn som Boklöf och
bröderna Tällberg. Enskede och Sollentuna samarrangerar
troligtvis.
Bidrag till övriga verksamheten, såsom inköp av skidor och
pjäxor, ska sökas snarast.
Antin planerar samarbeta med Enskedefältets skola och
villaföreningen, och göra reklam för verksamheten i lokalbladen
som villaföreningarna delar ut.
Med förhoppning om mycket snö till vintern...
Ungdomskommitén. Per B rapporterar om några avhopp till
hösten, och någon ny. Lite problem med ledare även om Therese
och Bettan gått in. Ingen ny storsatsning på rekrytering i höst
planeras.
10MILA. 10MILAföreningen har uppgift att ordna huvudsponsor
även om vi inte arrangerar 2006. Gunnar P rapporterar att
föreningen har kontrakterat en konsult för att ordna sponsor
genom ett till synes, för föreningen, fördelaktigt avtal.
2007: Område och tävlingsledning i princip klart.
9 ÖVRIGA FRÅGOR
Avgift Halikko. Pär H får i uppdrag att utifrån budgetplaneringen
besluta om en lämplig avgift.
Avanmälansavgift. Mats E får i uppgift att skriva ett nytt förslag
på en ”avbokningsavgift”, då det nuvarande var väl generöst mot
de som sent avanmälde sig till läger och resor.
KM klassisk distans för Haninge SOK 25:e sept. Haninge SOK
har skickat en förfrågan om arrangerande av deras KM. Styrelsen
beslutar att tacka nej pga för tungt belastad helg med
ungdomsseriefinal, arrangemang av Lidingöloppet och

Skogsluffarnas tävling. Nina får i uppdrag att meddela Haninge
om detta.
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Ordförande
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