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STYRELSEMÖTE 5 ÅR 2005
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Hos Nina och Patric

Närvarande:

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

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

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

Nästa möte: 9 Januari hos Per B

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet. Till dagordningen lades på övriga
punter till 10-mila, planeringsmöre och avanmälningsavgift.
2 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

3 EKONOMI
Just nu ligger vi på cirka 58 000:- back men det är lite
missvisande då vi inte fått pengar från 10-mila. Dock kommer 10mila ge max 20 000 då vi har gjort färre timmar. Jukola har alla
betalt och det är 8700:-. Vi har sålt hyfsat med kläder, enligt
Bosse har vi dåligt med byxor kvar.
Vi har tävlat för cirka 80 000:- hittills i år. Årets tävling vet vi
inte riktigt hur mycket det ger då vi inte har avstämt de fasta
kostnaderna med Snättringe.
Vi har i alla fall tillgångar på 175 000:-.
Det kom upp lite prat om elektronisk faktura, alla vi i styrelsen
tycker det skulle vara bra om det fungerade. Kanske ska man ta
upp det som en motion till StOF´s årsmöte.
4 TÄVLINGSPLANERING
Vårtävlingen: Göran Glanshed har tackat ja till att vara
tävlingsledare. Hugo är banläggare. Den går av stapeln den 9
April någonstans vid Ågesta friluftsgård. Det är ett samarbete
med Luffarna. De skickar in sin tävlingsansökan på måndag
(24/10). Vi pratade om att namnge tävlingen och det är fritt att
komma med förslag.
Till Natti-natti ska Per B kolla med Terese och Anna om de vill
vara tävlingsledare. Elin är en påtänkt reserv. Fredrik hedin är
eventuellt banläggare. Han har kollat in terrängen och det är
väldigt backigt.
1:a helgen i Mars ska det vara en backhoppningtävling här i
Stockholm. Det är öppen träning på lördagen och middag- fest på
kvällen och så tävling på söndagen. Även norska och finska
klubbar är välkomna. Snö kan eventuellt bli ditkört genom stans
försvar (från Zinkensdamm). Det ska även hållas Wintergames i
Stockholm 4- 5 Januari
5 TRÄNINGAR
Två söndagsträningar planerades. Per F hand om dem och det blir
söndagen den 20/11 på Gömmarenkartan samt den 18/12 vid
Paradiset.
Södersklubbarna kommer ha ett samarbete för ungdomarna på
lördagar under vintern.
Vi har vinterserien någon gång i Februari och det kommer gå vid
Ravinenstugan.
Per B ska kolla med Gunnar Åsell om han har kollat upp det här
med Flatenentren mer.
6 SKRIVELSER
Skrivelser delades ut.

7 KOMMITTÉER
Ungdomskommitéen: Det är ett läger vid ågesta nu i helgen.
Terese har tagit ett stort ansvar på träningarna nu under hösten.
Pratar om en ny rekrytering till våren.
Backhoppning: Kristian har kollat upp att klubben inte har något
ansvar vid eventuella olyckor.
Vid underhåll räknas inte backen som någon idrottsplats, man får
söka drift och investeringsbidrag.
Pietro Nilsson har blivit invald i Stockholm skidförbunds styrelse.
I backhoppningssektionen är Kristian ordförande, tre från enskede
är med.
Det har sökts 20 000:- i handslagspengar för utrustning.
Frågan om vad backhopparna ska betala kom upp och hur det blir
med ekonomin i framtiden. Två skilda budgetar och en egen
kassör diskuterades men inget bestämdes.

8 ÖVRIGA FRÅGOR
10-mila: Har ordnats med en person som ska fixa sponsorer. Han
tar inget betalt om han inte fixar sponsorer upp till1,5 miljon men
efter det tar han allt. Bofors är en sponsor nästa år med 300 000:-.
Det ska hållas ett framtidsmöte i Januari med alla klubbar. Om
någon yngre är intresserad så vore det bra. År 2007 så ställer inte
Nynäshamns kommun upp då de anser att det kostar för mycket.
Planeringsmöte: bestämdes till den 21/11 klockan 19.00 på
kunskapsskolan. Per F frågar Mona om kalendarium osv. Nina
fixar fika.
Avanmälningsavgift: Styrelsen bestämde att man ska betala 100%
av det man skulle betalat då allt oftast redan är subventionerat.
Detta gäller även vid sjukdom. Men självklart ska det kunna göras
undantag vid speciella fall och de får styrelsen i så fall besluta
om. Mats skriver om det till Ekot.

Per Forsberg
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

