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Nästa möte den 13/2 efter årsmötet
1 MÖTES ÖPPNADE
Per B öppnade mötet

2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna sportidentkurs, SÖKA, valberedning, 10-mila och årsmöte lades
till övriga punkter.
3 FÖREGÅNDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och skrevs under.
4 EKONOMI
Gunnar tycker att det är ett roligt jobb när det funkar. I vilket fall så vill han
göra det lättare genom att låta olika krav på medlemmar bli en fodringspost i
framtiden. Nu när år 2007 är slut så kan sägas att klubben kommer gå cirka
25 000:- plus. Men då Gunnar räknat på år 2008s budget kom han fram till
att vi kommer då gå cirka 75 000:- back.
Gunnar har vissa krav på medlemmar från 2005 och 2006 kvar men har fått
in lite pengar som han ej vet vem de kommer från så han vill kvitta dessa
mot varandra och styrelsen tyckte att det var okej. Vi godkänner även att
värdet av klubbens material som tält osv. Skrivs av med 10 000:-.
5 TÄVLINGSPLANERING
Inför vårtävlingen den 30/3 så har Haninge kommun via en miljöekolog sagt
nej till att ha kontroller på stora delar som vi tänkt från början. Men enligt
Bo Hedlund och Ulf Persson så kommer det lösa sig ändå men banorna blir
kanske lite tråkigare. TC vid Svartbäckens skola är i alla fall bokad.
22/5 har vi en ungdomstävling och Therese ska kolla upp med Mona om
tävlingsledning. Vi funderar på att om möjligt använda gamla banor från
Flaten.
27/8 Har vi ett ungdomsarrangemang vid Ågesta. Mona Forslund är
tävlingsledare och Jan Svärd är banläggare.
Natti natti ska köras från Enskedefältets skola och Hugo ska kolla med Elin
och Martin Ahlström om de kan vara tävlingsledare. Bosse är banläggare.
6 TRÄNINGAR
Det kommer i år inte bli något träningsläger på Åland på grund av att båten
då ska in på kontroll eller liknande. Utan Mona håller just nu på och kollar
upp ett alternativ utanför Sigtuna med 10-mila anknytning som vi kanske
satsar på. Vidare information kommer.
27/3 kommer träningen att börja köras från Kärrtorp.
7 INKOMNA SKRIVELSE
Alla inkomna skrivelser delades ut. Mona hade lämnat in ett förslag på nya
lotter som vi i klubben eventuellt ska börja sälja tillsammans med
bingolotterna då de senare börjar bli svårare att sälja. De nya lotterna är en
triss tillsammans med en annan del. Vi i styrelsen tycker att det verkar okej
och godkänner förslaget från Mona.

8 KOMMITTEER
Ungdomskommitten: Ingen rekrytering kommer att göras i vår då det först
behöver komma fram en ny ledare som kan hjälpa Mona. De äldre
ungdomarna ska mer hänga med på de träningar som Patric gör.
Backhoppning: Då det varit väldigt lite snö i vinter har det bara kunnat
hoppats lite i plastbackar. Men Kristian jobbar mycket med ungdoms-SM
som ska gå av stapeln den 15-17/2 i fiskartorpet. Han har fått tag på
snökanoner och väntar nu på kylan för att kunna göra i ordning backen. Det
kan förväntas kanske 15 deltagare, förra året var det inställt. Domare ska
betalas (logi, resa) osv. men Stockholms stad och skidförbundet ställer upp
med sponsring så att allt inte ska gå allt för mycket back.
Bosse har varit på ett möte om vinterserien/sommarserien. Man kan kalla
det ett krismöte då det framkom att många klubbar har svårt att arrangera.
Till exempel är vinterserien inställd på söndag. Vi i Enskede har i alla fall
fått ett datum för sommarserien som kommer vara det samma alla år framåt.
9 ÖVRIGA FRÅGOR
Sportidentkurs: Mats kommer lägga upp en inbjudan till kurs på hemsidan.
Det troliga datumet kommer vara den 17/2 och det hela kommer bli en form
av studiecirkel, eventuellt kan vi sponsras med pengar. Alla i klubben som
vill lära sig hur man använder sportident är välkomna.
Årsmöte: Nina ska skicka en kallelse till Fredrik som lägger upp den ihop
med inbjudan på hemsidan. Fika ordnar Nina och Therese. Mats ordnar med
presentkort. Per B kollar med Per Forsberg om vi kan vara på
kunskapsskolan.
SÖKA: Söder vill köpa loss kartan Albyhöjden och Christer undrar hur vi i
styrelsen ställer oss till det. Vi ansåg att det var ett tunt underlag vi fick för
att kunna ta ett beslut. Vi vill veta till vilket pris. Vi anser inte att den inte
bör säljas om det sker med ekonomisk förlust.
10-mila: Inför framtiden ska stockholmsklubbarna delas in i en norr- och en
södergrupp istället för nuvarande tre grupper. Tullinge har tagit på sig ett
huvudansvar för södergruppen ihop med Skarpnäck. Inför 2011 som är nästa
gång vi arrangerar anser styrelsen att vi kan ta på oss att jobba med
kartplank och kartplock vilket vi kan och är bra på.
Valberedning: Hugo informerade om att Jonna har tackat ja till att bli ny
sekreterare och att Mats Larsson tar över Mats Erikssons plats i styrelsen.
Annars inga förändringar. Beslut tas på årsmötet.
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