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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 3 ÅR 2007
Tid:

2007-03-27

Plats:

Hos Bo Hedlund

Närvarande:

Per Bengtsson
Nina de Boussard
Gunnar Persson
Therese Martinsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard
Fredrik Hedin
Kristian Antin
Mats Eriksson

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

antin@m.kth.se
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
gunnar.pe@telia.com
martina.forsberg@scandlog.se
mats@eriksson.name
nina_a_nr1@hotmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
pelle-bengtsson@spray.se
therese.martinsson@nacka.se
Samt revisorer.
gert.forsberg@comhem.se
stefan.sigamorf@comhem.se

Nästa möte den 10/5 vid Kärrtorp kl. 19.30

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Bengtsson öppnade mötet.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna fullmakt för teckningsrätt av föreningens konton och fördelning
av uppdrag lades till på dagordningen.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Gunnar har nu tagit över efter Pälle och har haft problem med
dataprogrammen. Har just nu fått mata in alla uppgifter för hand.
Fodringarna på klubbens medlemmar har minskat från cirka 50.000 till
15.000.
Förbrukningsmaterial är nu uppe i 30.000 för budgeterade 2000. Det beror
på att de nyinköpta pinnarna ligger under den posten.
På stof:s årsmöte där Gunnar var ordförande och Mona deltog beslutades att
klubbarnas avgifter till förbundet höjs från 300.000 till 400.000. Enskede
betalar cirka 9.000. (Ultralång-DM ska också läggas ned).
5 TÄVLINGSPLANERING
Enskedekampen: Allt material ska vara beställt, det kommer bli en vagn till
markan. Duschen kommer lånas av Tullinge. Allt verkar vara under kontroll
enligt Bosse. Gunnar P kommer att vara prisutdelare och i dagens läge är det
ont ompriser så är det någon som kommer på något bra så säg till.
Till Natti-natti så är skolan klar. Patric som är tävlingsledare ser till att en
viss blankett om tävlingen skickas in. Omklädningsrummen ska bokas av
fritidsförvaltningen. Patric kollar upp polistillstånd.
10-mila: Till årets 10-mila ska vi jobba med kartplank och kartplock Åke
och Gert är ansvariga för att ordna med arbetare från Enskede.
Det kommer bli TV-utsändning. Norska orienteringsförbundet ger 100.000:Stof kommer gå in som garanter för resten dvs. 150.000:- om det inte
kommer några sponsorer.
6 TRÄNINGAR
Det är sista träningen från Enskede skola den 29/3. Vi börjar i kärrtorp den
12/4. Per B ska skicka in ansökan om Enskede skola hösten/våren 07/08. Vii
kollar om vi kan boka tiden 18-20.
Sommarserien: våran deltävling har Rolle hand om, vill nog gärna ha hjälp
av alla han kan få.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Alla inkomna skrivelser delades ut.

8 KOMMITTEER
Ungdomskommitten: För träningarna i Kärrtorp ska banorna vara lagda och
allt fixat. Inget annat att rapportera.
Backhoppning: Eftersom det varit en dålig vinter har mycket ställts in. Vi
har varit runt och rest en del för att kunna hoppa det som finns. Stockholm
wintergames blev inställt.
Vi har ansökt om U-SM till Fiskartorpet nästa år. Enskede kommer
förhoppningsvis att stå som arrangörer. Vi har blivit sponsrade med en bil
och bensin för att kunna resa så mycket som vi gjort. Även en vinsch är
sponsrad. Högdalsprojektet ligger på svenska skidförbundet bord, de verkar
tycka att det är av stor vikt för sportens fortlevnad
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Fullmakt för teckningsrätt av föreningens konton. Styrelsen beslutar att
ordförande Per Bengtsson samt kassör Gunnar Persson var för sig äger rätt
att teckna föreningens konton Plusgiro Föreningskonto 601857_6 samt
Sparkonto Företag 3206 20 43287. Paragrafen förklaras omedelbart
justerad.
Fördelning av uppdrag. Therese Martinsson blir ny ansvarig för
ungdomskommitten. Fredrik Hedin blir ansvarig för informationen. Patric
de Boussard för träning/tävling och Bo Hedlund för arrangemang.
Dessutom meddelade Gunnar som var på 10-milas årsmöte tillsammans med
Gert att stockholm kommer arrangera tävlingen vart tredje eller vart fjärde
år i fortsättningen då det inte finns resurser till mer. De som kommer att
arrangera i framtiden är bland annat uppland, Östergötland och Göteborg.
Stockholm arrangerar nästa gång 2010.

Per Bengtsson
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

