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Nästa möte 17/1 2007 hos Pelle B

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet och Per Bengtsson utsågs till sekreterare för
dagens möte.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
På övriga frågor noterades Tiomila samt arbetsmoralen i klubben.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Pär Hedlund gick igenom Resultat- och Balansrapport per den 11 oktober
2006. Verksamhetsåret kommer att innebära ett minusresultat på någonstans
i närheten av det budgeterade underskottet på -41 000 kronor. Främst
beroende på den inställda vårtävlingen, ingen tiomilaintäkt
samt att vi investerar i sportidentenheter (det senare kommer dock att skrivas
av under flera år). Budgeterat underskott är 41 000 kronor.
Avgiften till Halikko bestämdes till 450 kronor.
Pär kommer att göra en ny påminnelse om kundfordringar.
Mötet beslutade att backhoppning från och med 1 januari 2007 har en egen
ekonomi med eget konto. Under 2006 har Pär hanterat backhoppningens
ekonomi på ett eget dokument. För närvarande finns ca 12 000 kronor kvar
av bidragsmedel. Kristian har sökt ytterligare Handslagspengar.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natti-natti arrangemanget är avklarat på ett bra sätt. Sjunkande
deltagarantal, men de som kommer uppskattar arrangemanget. Mötet var
enigt om att fortsätta med tävlingen (20-års jubileum år 2008). Nästa år ev.
arrangera tävlingen från Aspuddens skola (Vinterviken).
Vårtävlingen är bestämd till 15:de april 2007 vid Ågesta. Göran Glanshed är
tävlingsledare och Hugo Isgren är banläggare.
Tiomila 2007 äger rum 28-29 april vid Gröndals motorstadion strax utanför
Eskilstuna. Oklart var kartplocket kommer att ske.
6 TRÄNINGAR
Tisdagsträningen i Hökarängen kommer igång i november.
Torsdagar från Enskede skola fram till den 21/12 med uppehåll den 2/11 för
höstlov. Tid från 19.00-21.00, men vi har hittills kommit in från 18.00
genom tillmötesgående från handbollsklubben som har hallen från den
tiden. Till våren kör vi där 11/1-29/3 med stängt 1/3 för sportlov.
Lördagar. Ev. ungdomsträning i samverkan med andra söderklubbar. Ev.
vuxenträning även de i samverkan med söderklubbar. Enskedes
träningsbidrag skulle kunna utgå från Brotorp.
Söndagar. Vinterserien startar efter årsskiftet.
Vecka 2 2007 arrangeras skidträningsläger i Grönklitt.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Inkomna skrivelser delades ut till berörda.
8 KOMITTEER
Backhoppning:

För närvarande hoppning i Sollentunas plastbacke.
Första veckan i januari 2007 – Stockholm Winter Games – hoppning i
Enskedebacken (förutsätter snö).
Beställt skidor från Elan och sökt mer utrustningspengar (Handslaget).
Fiskartorpet hopptävling 27-28 januari 2007.
Högdalenprojektet. Kostnadsförslag före årsskiftet.
Patric ser över länkarna som finns på Enskedes hemsida resp.
backhoppning.nu
Ungdomsverksamheten – orientering:
Efter utskickat rekryteringsbrev till 3:or i skolor runt Enskede har
nybörjargrupp på 14 ungdomar startat. Det innebär att vi nu totalt har knappt
30 ungdomar i verksamhet. Ett problem under året har varit att få
ungdomarna tävlingsaktiva. Träningsläger kommer att arrangeras helgen 2122 oktober. Plats Ravinens klubbstuga vid Hellasgården. Nybörjarna deltar
endast första dagen. Andra dagens övning innebär deltagande i
klubbmatchen mot Skogsluffarna och Skarpnäck.
9 ÖVRIGA FRÅGOR
Planeringskväll arrangeras den 22 november i Kunskapsskolan klockan
19.00. Patric lägger upp händelse på hemsidan, samt i kommande nummer
av Ekot. Fikaansvarig – Nina.
Gunnar Persson är positiv till att dokumentera IFK Enskede historia.
Diskuterade ”frivilliga” arbetsinsatser. Arbetsmoralen i klubben är generellt
god. Det är dock viktigt att vi lyfter fram och belönar/uppskattar de
medlemmar som gör stora arbetsinsatser för oss övriga.
Tiomilainformation. Informationen kvarstår till kommande möte.
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