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Nästa möte 16/5 hos Pär Hedlund

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna STOF-nytt, långdistansträningar och KM-priser lades till.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Det är mycket 0.or då vi inte kommit så långt på detta år. Bingolotto släpat
efter lite. Skidlägret är klart.
Vi har fått ganska så mycket i bidrag. I år har vi än så länge tävlat för
20 000:- och då är 5-dagars inräknat.Vill man ha information om
backhoppningen kan man be pälle om ett särskilt blad. Men det finns inte så
mycket att säga där ännu.
5 TÄVLINGSPLANERING
Årets arrangemang är inställt. Reservdag är 23/4 men det är ointressant i
dagsläget. Luffarna verkar tycka samma sak. Varken Hugo eller Göran är
intresserade av att köra en annan dag. Vi är uppsatta på en tävling 25/3 2007
vi hör med banläggare och tävlingschef om man kör då istället.
Natti-natti: nu kollar man upp två olika skolor.
6 TRÄNINGAR
Ok Linne kan till träningsdagen göra banor åt oss. Vi måste köpa kartor och
fixa ett ställe att äta på. Per F kollar upp allt. Vi kan vara i Tors klubbstuga.
Kärrtorp börjar den 6/4, då har vi prisutdelning och fika.
7 KOMMITTÉR
För ungdomarna har det inte blivit något träningssamarbete i vinter utan
man har bara varit ute och sprungit vinterserien.
Med backhoppningen har det varit fullt upp. Det har varit några idrottsdagar
ihop med skolor. Intresset för nordisk kombination är stort.
Fiskartorpstävlingen var lyckad det var mycket folk där och det var mycket
snö. Py Börjesson, idrottsborgarråd, var där och lovade att hon skulle jobba
för bättre träningsmöjligheter för backhopparna.
Enskedebacken har i vinter varit en pulkatestbacke.
10-milas årsmöte har varit. Gunnar Persson har skrivit ett framtidsprogram
som han lämnar över till nya ordföranden. 2010 blir 10-mila 65 år.
Tävlingen ska göras mer dramatisk. Frågan är också om Stockholm ska vara
med och arrangera vart annat år eller mer sällan. Nästa år är det i Eskilstuna
och 2008 i Uppland. Ännu finns det ingen tävlingsledare till nästa år.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Långdistanslördagar har det varit några stycken nu i vinter. Patric, Fredrik
och mats har varit med några gånger. Nu är frågan om vi ska vara med och

arrangera någon gång. Styrelsen tycker att vi ska vara det. Det är ett
samarbete med Snättringe, Tumba och Södertörn.
Km-priser. Styrelsen tycker att presentkort på klubbshopen är bra pris.
Pälle ska fråga Lasse om Lång-km.
En lista för vilka som ska få STOF-nytt i klubben gicks igenom.
Frågan om vi ska köpa in sprotident bordlägges till nästa möte.
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