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Nästa möte den 10/10 hos Nina och Patric

1 MÖTES ÖPPNADE
Bosse som tillfällig ordförande öppnade mötet.

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna medlemsförteckning och rikslotteriet lades till övriga punkter.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom. Skrivs under nästa gång då Per B är
med.
4 EKONOMI
Gunnar gick igenom ekonomin och en rolig notis är att vi gick cirka
60 000:- plus på vårtävlingen.
En sak som försvårar arbetet för Gunnar är att många betalar in pengar till
kontot utan att ange vem det är som betalar eller för vad. Det är tråkigt om
man får en påminnelse av Gunnar och så har man redan betalat.
Årets 10-mila kommer tyvärr inte att ge några pengar till Stockholmsklubbarna. En av orsakerna är att det inte har kommit in så mycket sponsorpengar som man hade hoppats på innan.
Sedan tycker Bosse att vi i klubben är för dåliga på att köpa kläder. Den
summan är liten i resultatrapporten. Det beror nog på att många handlar med
presentkort som ej är redovisade till Gunnar.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natti-Natti: SISAB (de som äger skolan) har godkänt att vi får vara där så
alla formaliteter är nu avklarade. Patric har gått ut med ett mail för att efterlysa funktionärer, så vill man ha något speciellt får man skynda sig.
Det har funderats över om vi ska ha en online-enhet vid varvningen och
Mats ska kolla upp om det behövs någon specialutrustning.
Utvärderingen från vårtävlingen ska ha skickats till Per B och han ska dokumentera det någonstans.
Nästa års vårtävling den 30 Mars: Bosse har varit vid Svartbäcken och rekognoserat området och förutom ett nytt hygge ska allt vara okej. Vi är inriktade på en medeldistans enligt styrelsens tycke. Bosse frågar om Per B
kan tänka sig att vara tävlingsledare och de kan diskutera vidare utifrån det.
Vi pratade även lite om tävlingar 2009 och 2010 men ingenting bestämdes.
Vi vill i alla fall vara ute i god tid så att vi kan få ett bra datum. Vad som är
ett bra datum kan man diskutera länge…….
6 TRÄNINGAR
Det är tunt med deltagare på träningarna vilket är synd. Träna bör man
annars …..
Tyvärr fick vi inte Enskede skola från 18.00 utan 19-21, men Per B ska prata med gruppen som är där innan om vi kan få lägga in våra väskor.

7 INKOMNA SKRIVELSE
Alla inkomna skrivelser delades ut.
8 KOMMITTEER
Ungdomskommitten: Det är fortfarande akut behov av en ledare till så om
någon läser och är intresserad ring Therese. Eventuellt kommer det göras ett
schema för hösten så man blir utkommenderad på varsin träning.
Backhoppning: Kristian var inte med. Men meddelas kan att ungdoms-SM
ska gå i Fiskartorpet i februari.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Medlemsregistret: Eftersom registret inte har uppdaterats på några år så tog
Fredrik upp om vi kanske ska hitta en ersättare till Gunnar Åhsell som är
mer involverad. Gunnar Persson ska kolla upp ett nytt system som kan användas ihop med bokföringen (eller tvärt om). Fredrik ska prata med Gunnar Åhsell igen och se hur det hela är uppbyggt, om det är lätt för någon annan att ta över.
Gunnar hade med information om ett nytt lotteri som ska gå av stapeln dan
innan nyårsafton med direktsänd tv osv. Frågan kom upp om vi var intresserade av ett lotteri till i klubben och styrelsen svarade enhälligt NEJ.
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