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Nästa möte: Årsmötet 13/2

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
På övriga frågor lades till punkterna om träningsligan och
årsmötet

3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Det är nu ett ganska så färdigt årsbokslut. På resultatrapporten
ligger vi just nu 370:- plus. Vi har fått 21 000 från 10-mila och
12 000:- från SÖKA. Det kommer komma in pengar från
Bingolotto och vi ska ge pengar till Luffarna för Ågestakartan.
Natt-DM gick plus på ca 20 000:- vilket är bra för en så liten
tävling. Och självklart finns det lite fodringar på medlemmar och
så har ex. 5-dagars förskottsbetalats en del.
Sedan har Mona kommit med ett förslag att höja medlemsavgiften
då det var längesedan vi gjorde det. Nytt förslag är 200:- det vill
säga det dubbla och 500:- för familj. Det diskuterades om man
ska göra skillnad på passiv/aktiv medlem och om man skulle höja
tävlingslicensen istället. Inget beslut är fattat då det kommer tas
upp på årsmötet. Men ingen i styrelsen var direkt emot Monas
förslag.
5 TÄVLINGSPLANERING
Man är nu överens med Luffarna om hur Tc ska se ut på årets
tävling.
Natti-natti blir förmodligen på vid vinterviken, men då kommer
inte vissa delar av kartan att användas. Det är väldigt brant på sina
ställen. Älvsjöskogen är reservområde. Therese och Anna är
tävlingsledare.
Skid-km kommer köras den 24 Januari i Ågestaspåren.
6 TRÄNINGAR
Det kommer bli långträningar på lördagar ihop med Snättringe,
Tumba och Södertörn under vintern. Ungdomarna kommer köra
även de lördagar med söderklubbarna.
7 KOMMITTÉR
Ungdomskommittén hade inget speciellt att säga. Therese fick
några lovord för sitt arbete under hösten. Kommer ske en
rekrytering till våren på något sätt.
Backhoppning: Det var mycket folk och tittade på Wintergames,
en hel del ungdomar provade även att hoppa. Även radio och
tidningar var där.
Fiskartorpet invigdes även det i helgen och ett nytt backrekord
sattes. Dock var det ju ett nytt torn. Det ska i alla fall vara en
tävling där första helgen i Mars.
Enskede kommer ha två hoppare med under SM om en månad.
I framtiden kommer backhoppningen att bli en egen sektion med
en egen kassör. Men just nu gäller samma regler för
backhoppningen som för orienteringen. Dvs. ungdomar tävlar
gratis upp till 100:-. Det ska på hemsidan läggas en länk till

backhoppningen och Kristians hemsida. Man ska även kunna se
vilka medlemmar som är backhoppare och vilka som är
orienterare.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Valberedningen hade inget speciellt att säga. Ingen som har
aviserat någon avgång.
Träningsligan: Styrelsen kom fram till att den bara ska gälla
ungdomarna. Bra att dela upp det på en vår och höstsäsong. Så det
blir ett pris på våren och ett på hösten. Ett par skor är bra pris.
Max 1000:-.
Årsmötet: Alla ska skriva sin del till verksamhetsberättelsen. Nina
fixar fikat:

Per Forsberg
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Nina de Boussard
Sekreterare

