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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4 ÅR 2007
Tid:

2007-05-10

Plats:

Kärrtorp

Närvarande:

Per Bengtsson
Nina de Boussard
Therese Martinsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard
Martina Forsberg
Mats Eriksson

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

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

Nästa möte den 22/8 hos Therese

1 MÖTES ÖPPNADE
Per Bengtsson öppnade mötet.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkten 10-mila lades till övriga punkter.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes
4 EKONOMI
Eftersom Gunnar inte var med så var denna punkt kort. Han kommer maila
ut en sammanställning av ekonomin i nästa vecka.
Vi konstaterade i alla fall att årets tävling kommer att gå plus.
5 TÄVLINGSPLANERING
Efter årets tävling ska vi göra en utvärdering som kan läggas på hemsidan.
Per B kontaktar Göran Glanshed för att kolla hur utvärderingen ska gå till.
Antingen ett möte med alla ansvariga eller att alla skriver var för sig och
Göran gör en övergripande utvärdering av hela tävlingen.
Natti-natti: En inbjudan har gjorts som ska vara med i nästa STOFnytt.
Omklädningsrummen är bokade och Patric ska försöka åka dit i slutet av
Maj för att träffa rektorn.
10-mila: Årets arrangemang talar vi om när Gunnar är med.
Till nästa år står vi uppskrivna på tävlingar den 30 Mars, i Augusti för
ungdomsregionfinal och Natti-natti i oktober. Styrelsen tycker att vi efter
årets Natti-natti ska bestämma om vi kör nästa år.
Bosse ska titta på område till den 30 Mars. Svartbäcken är tänkbart. Vi
funderar över tävlingsledning till nästa möte.
6 TRÄNINGAR
Enskede skola är sökt till hösten mellan 18-20, vi har ej fått något svar
därifrån än.
Skarpnäck var lite restriktiva för att vi ska träna där när Bosse pratade med
dem. Kan bero på att de kör med en kurs därifrån nu. Patric ska prata med
Joel från Skarpnäck om Enskedes närvaro i Skarpnäcks klubblokal.
Den 24 Maj är det ingen träning. Då går ungdomsserien från Kärrtorp. Den
31 Maj är det inga ungdomar som kommer träna så träningen blir inställd.
Eventuellt blir det någon gemensam träning, ha koll på hemsidan.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Alla inkomna skrivelser delades ut.
8 KOMMITTEER
Ungdomskommitten: Elisabeth Svärd kommer att sluta till hösten så det
kommer att behövas en ny ledare till lilla gruppen. Christian, Sara och Anna

är några som kanske är tänkbara till att hjälpa till. Ida funderar på att kunna
hjälpa till i stora gruppen. Alternativt kommer det bli ett schema för alla
aktiva i klubben för att hjälpa till.
Backhoppning: Kristian var inte med så det fanns inget att rapportera.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
10-mila: Styrelsen diskuterade framtida arrangemang efter ett mail som
Gunnar skickat ut. Frågan är om vi i klubben vill vara kvar i 10-mila
föreningen. Kan vi hitta några nya huvudfunktionärer? Styrelsen tror att det
blir svårt att hitta huvudfunktionärer men att vi kan klara av de uppgifter vi
har nu. Men hur det ser ut om några år kan vi ju inte svara på.
Angående framtidens arrangemang så vill vi styrelsen att Stockholm ska
köra 2010 men inte till priset av att andra arrangörer hoppar av.
För övrigt ska Bosse på ett info-möte om Stockholm maraton den 24/5.
Mats lägger upp på hemsidan så att man som funktionär kan anmäla sig.

Per Bengtsson
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

