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Nästa möte 11/10 hos Nina och Patric

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna sportident, firmatecknare, träning 14/9 och klassindelning KM
lades till på övriga frågor.

3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Eftersom Pälle inte var där och inga papper skickats ut finns det inte så
mycket att säga på denna punkt. Vi vet att det finns pengar till sportident.
Jukolaavgiften i år blir på 600:-. Vi pratade om att det ännu inte kommit
någon respons på beslutet om 5:-/mil, det har väl helt enkelt godtagits av
alla. Halikko-avgiften blir utefter budget. Pälle räknar ut vad den blir och det
lämnas ett meddelande på hemsidan.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natti-natti-banorna provsprings på tisdag (29/8). Ännu är ingen speaker
fixad. Patric ska höra om han kan få hjälp med uppbyggnad av TC av
Christer H. Nya nummerlappar är beställda av Gunnar. En snygg inbjudan
ligger ute på nätet.
Vårtävlingen är bestämd till första April. Göran är tävlingsledare och Hugo
är banläggare.
6 TRÄNINGAR
Vi kommer att börja från Enskede skola den 21/9-21/12 med uppehåll den
2/11 för höstlov. Enligt bokning har vi fått tid 19.00-21.00 men Per B ska
kolla om vi kan bli insläppta tidigare. Till våren kör vi där 11/1-29/3 med
stängt 1/3 för sportlov.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Skrivelser delades ut. Styrelsen skulle tycka det vore roligt om Gunnar P
kunde skriva en historik om IFK Enskede. Vi anser att han behöver något att
göra när han går i pension.
8 KOMITTEER
De större ungdomarna kommer nu träna med seniorerna. Therese och
Martina tar hand om de snäppet under. Per B om de ännu lite yngre och
Mona och Elisabeth tar hand om nybörjarna. De hoppas vi blir många efter
en nyrekrytering i Tallkrogens, Enskedefältets och Enskedes skola.
Nybörjarkursen börjar den 30/8. Ska ha ett läger till hösten i samband med
Klubbmatchen. Blir ute i Visätra.

8 ÖVRIGA FRÅGOR
Sportident: Vi beslutade att det ska köpas in 30 basenheter, 2
avläsningsenheter plus . Vi behåller de gamla pinnarna.

Firmatecknare: Frågan om vem eller vilka som ska vara firmatecknare kom
upp och vi beslutade att den lotten faller på ordförande och kassör.
Träningen den 14/9 blir utan möjlighet till dusch då Skarpnäck behöver
lokalen för att förbereda till deras tävling.
Vi i styrelsen beslutade att den som är ansvarig för ett Km även ska dela in
så att det blir bra klasser. Deltagarna ska inte stå och bestämma det på
startlinjen.
Apropå den frilandsjournalisten som kontaktade Per F tidigare i år så blev
det inget med det.
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