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STYRELSEMÖTE 1 ÅR 2007
Tid:

2007-01-17

Plats:

Hos Per B

Närvarande:

Per Forsberg
Nina de Boussard
Pär Hedlund
Per Bengtsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard
Elisabeth Svärd
Mats Eriksson
Fredrik Hedin

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
valberedningen

nina_a_nr1@hotmail.com
per.forsberg@kunskapsskolan.se
par.hedlund@skevik.se
gunnar.pe@telia.com
mats@eriksson.name
pelle-bengtsson@spray.se
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
Elisabeth.svard@sll.se
antin@m.kth.se
Samt revisorer.
gert.forsberg@telia.com
stefan.sigamorf@chello.se

Nästa möte Årsmötet den 17/2

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Forsberg öppnade mötet.
2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna valberedning och framtidskonvent lades till på övriga frågor.

3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
I princip så är bokslutet nu klart. Vi kommer under år 2006 gå cirka 13.000:back och att det är så lite är tack vare att backhoppningens pengar är
bokförda med våra. Under året som kommer måste ett bra sätt att bokföra
backhoppningens pengar hittas på. Backhoppningen har inte varit en egen
sektion vad gäller ekonomin utan har varit en balanspost. Backhoppningen
har gjort att vi har en del nya konton i resultatrapporten.
Under året har vi 269.000:- i intäkter. Klubben har 24.000:- i fodringar på
medlemmar och av dem är 14.000:- ej start och sen anmälan.
5 TÄVLINGSPLANERING
Vårtävlingen: Enligt Bosse som pratat med Göran G så är allt under
kontroll. Det är okej med jägarna och allt är utmarkerat.
Till Natti-natti behövs fortfarande en tävlingsledare. Patric kollar med
Martin Ahlström och Elin Isgren. Som reserv kommer Mats att prata med
Gert Forsberg.
6 TRÄNINGAR
Vinterserien i helgen kommer springas med sportident. ( Bra att veta.)
17/2 så kör enskede en ungdomsträning ihop med Södertörn från
Farstanäset. Det är bra om man kan hjälpa till med kontroller och dylikt.
Den 12/4 börjar träningen ifrån Kärrtorp.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Inga delades ut för de glömdes kvar hemma.
8 KOMITTEER
De minsta ungdomarna kommer att börja träna 18.30 från Enskede skola nu.
De är inomhus från 19.00. Sedan kommer Tessan och Martina att ta de
yngre varannan vecka för att underlätta för Elisabeth.
Backhoppningen har haft minimal verksamhet med tanke på den dåliga
vintern. Hoppskidor från Elan är levererade till övik och väntar på leverans
ner till Stockholm. Dessa är ännu ej betalda, men pengar finns från
handslaget. Hoppdräkter i små storlekar är köpta vilket vi betalat ca 800
euro för. Backsektionen har även fått ett bidrag från idrottsförvaltningen för
att köpa en elektrisk vinsch till fiskartorpet. Vi kollar efter något som passar.

8 ÖVRIGA FRÅGOR
Framtidskonventet: Martina och Jonna är tillfrågade om de vill gå men
ingen vet hur det blir. Detta ska kollas upp på träningen i morgon.

Årsmötet: Vi beslutade att vuxna och ungdomar får betala 100:- för maten
resten står klubben för. Detta gäller ungdomar över 15 år. Presentkort som
priser till km-mästarna och mästartröjan fixar Mats. Pälle kommer ordna
med ett bildspel och vill någon annan fixa med någon form av
underhållningen är det fritt fram.
Valberedningen: Pär H kommer inte fortsätta som kassör. Gunnar P är tillfrågad och han kan tänka sig det om ingen annan ställer upp. Per F vill ej
fortsätta som ordförande och där är Per B tillfrågad och han tänker på det.
Mats av hoppar av och Fredrik H tar hans plats som informationsansvarig i
styrelsen. Terese blir ny ledamot i styrelsen. Per F är eventuellt kvar som
suppleant. Revisorer och övriga funktionärer fortsätter. Pär H är intresserad
av att hjälpa till i ungdomskomitten.

Per Forsberg
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

