IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6 ÅR 2007
Tid:
Plats:

2007-10-09
Hos Nina och Patric de Boussard

Närvarande:

Per Bengtsson
Nina de Boussard
Therese Martinsson
Bosse Hedlund
Patric de Boussard
Fredrik Hedin
Martina Forsberg

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:

ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
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 9/1 hos Per B

1 MÖTES ÖPPNADE
Per B öppnade mötet

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna planeringskväll, återbetalning 5-dagars, klubbmatch och Haliko
lades till övriga punkter.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom. Vissa stavfel ska ändras. Angående
punkten om utvärdering av årets tävling så meddelade Per B att han har fått
in ganska så mycket uppgifter. De ska finnas i dokumentarkivet.
4 EKONOMI
Vi pratade om att köpa en skrivare till sportident, vilket skulle kosta 9000:-.
Vi pratade om pengarna till handslaget och kom fram till att Mona ska få
göra en mer detaljerad redovisning av detta. Bosse pratar med henne.
Noterbart var även att vi just nu ligger endast cirka 30.000 minus jämfört
med budgeterade 75.000. Eftersom Gunnar inte var med sades det inte så
mycket mer.
5 TÄVLINGSPLANERING
Natti-natti: Bosse ska kolla igenom så att vi har fått in alla nummerlappar.
Vi i styrelsen anser att det var ett bra arrangemang och att vi ska tuffa på.
Kartkostnaden från vårtävlingen var inte heller helt klar. Gunnar Persson är
ansvarig för det. Det gäller fördelningen mellan luffarna och enskede.
Nästa år ser det ut som att vi har ungdomsserie 27/8 och natti-natti den 1/10.
30/3 vill vi göra en medeldistans Men Lars Forsberg vill att vi gör en lång
för gubbar och medel för seniorer. Eventuellt ska vi ha tävlingen den 293
för då krockar vi inte med något annat. Per B kollar, han kollar även med
Gert om han kan vara tävlingsledare och Per kan då själv vara biträdande.
Banläggare är eventuellt Fredrik med hjälp av Bosse.
27/8 Ågesta, Bosse ska prata med Hugo och Jan Svärd. Tävlingsledare hör
Bosse med Mona om hon kan vara.
1/10 Natti-natti: Bosse kan vara banläggare och vi funderar på att köra på
Hemskogens karta. Bosse kollar om Martin och Elin Ahlström kan vara tävlingsledare.

6 TRÄNINGAR
Hökarängsträningen på tisdagar har börjat. Vi kör på som vanligt på torsdagar.
Söndagsträningar så får man ta egna initiativ fram till jul. Långträningarna
på lördagar ska väl komma igång.

7 INKOMNA SKRIVELSE
Alla inkomna skrivelser delades ut. Per B mailar Kristian om skidårsmöte.

8 KOMMITTEER
Ungdomskommitten: De 10 som brukar komma är ganska flitiga och efter
att handslaget varit ute i några skolor har 4 nya anmält intresse. UNGDOMSLEDARE BEHÖVS!!
Backhoppning: Här är en rapport via mail: Det har i helgen varit tävlingar i
Sollentunas plastbackar, Vi har haft ett 30-tal deltagare från Stockholm,
övik och Sollefteå.
Jag har det sista året försökt få svenska skidförbundet att agera i Högdalsprojektet. Nu har jag haft ett bra möte med chefen för de nordiska grenarna
Per-Åke Yttergård.
Det planeras att byggas en skidtunnel samt inbyggd slalombacke i Ullna,
Täby. Projektet är tänkt att finansieras med riskkapital och om det går som
planerat så kommer en del av projektet att vara klart 2011.
2008 firar SSF 100 år. Det finns en ide om att fira det i samband med USMtävlingarna i Fiskartorpet i mitten av Februari.
8 ÖVRIGA FRÅGOR
Priset för Haliko bestämdes till 450:- för medlemmar och fullt pris för ej
medlemmar.
Planeringskväll: Det bestämdes att det skulle bli en söndag med träning och
mat också. Det bestämdes till den 18 November. Fredrik kollar med Per F
om han kan hitta på en rolig träning. Therese kollar mat. Anmälningsdatum
bestämdes till 11/11.
Klubbmatch: Skarpnäck ska ordna, Bosse kollar med dem. ( visade sig vara
inställt.)
Återbetalning 5-dagars: denna punkt sköts upp till då Gunnar är med. Är
man intresserad av att veta så kan man alltid ringa till honom.

Per Bengtsson
Ordförande

Nina de Boussard
Sekreterare

