IFK ENSKEDE

STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2008
Tid:
Plats:

2008-03-19
Hemma hos Bo Hedlund

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Jonna Rickard (JR)
Therese Martinsson (TM)
Bosse Hedlund (BH)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Gunnar Persson (GP)

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Frånvarande: Mats Larsson, Martina Forsberg, Kristian Antin
Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:
antin@m.kth.se
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
gunnar.pe@telia.com
martina.forsberg@scandlog.se
jonna.rickard@hotmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
pelle-bengtsson@spray.se
therese.martinsson@nacka.se
mats.larsson@agero.se
Samt revisorer.
g.forsberg@comhem.se
stefan.sigamorf@comhem.se

Nästa möte den 15/4 hos Gunnar Persson, Evalundsv. 110

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna Ocad 9, medlemsregister och jubilarer lades till övriga punkter.
§3 FÖRGÅENDE PROTOKOLL
Förgående protokoll gicks igenom och godkändes.
§4 EKONOMI
GP gick igenom resultat- och balansrapport för 2008 och redovisade fodringarna. Hade fått en felaktig inbetalning från Luffarligan som skall regleras.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Vårtävling: Enskedekampen går av stapeln 30/3 och allt när nästan klart
förutom några detaljer. Arbetskväll hos Bo Hedlund 27/3. Prissättning i
markan diskuterades och status för priser i tävlingsklasserna. Priser kommer
bl.a. från BEA.
Natti Natti: Tävlingsansökan är klar.
Vårtävling 2009: Vi är i dagsläget uppsatta den 13-14 april tillsammans med
Mälarhöjden. Är tveksamma till att arrangera i Fituna.
PdB har undersökt möjligheten att ta över Lidingös tävlingsdatum 26/4 då
de sagt att de möjligen avböjer att arrangera då. STOF vill då att vi arrangerar i norrort men PdB ska undersöka möjligheten att få det till söder om stan
i stället. Möjligen en långdistans i Rudan, Haninge.

§6 TRÄNINGAR
Eftersom Skarpnäcks OL ska ha en nybörjarkurs på torsdagar i vår får vi
inte tillgång till deras klubbstuga. Diskuterades andra alternativ som Brotorp
och hyra omklädningsrum vid Hockeyrinken på Kärrtorps IP.
TM hör med Ungdomskommitéen angående dessa alternativ.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Alla inkomna skrivelser delades ut.
Förfrågan angående riktigheten i våra lämnade uppgifter angående statliga
aktivitetsbidraget. PB kontaktar Elisabeth Svärd.
Revidering av Föreningsrapporten till SOFT görs av PB.

§8 KOMMITTÉER
Ungdomskommittén: De äldre ungdomarna bör kunna följa med seniorerna
på vissa träningar när det inte är allt för långa banor.
Undersöker om det finns intresse av ungdomsledarutbildning.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Ocad 9: FH kom med förfrågan om att köpa in uppdatering av Ocad 8. Styrelsen godkände förslaget.
Medlemsregister: Har för närvarnade 98st medlemmar som kan styrkas i register. Särskilt utvalda kommer att få påminnelse angående medlemsavgift,
övriga kommer styrkas ur medlemsregistret.
Jubilarer: Diskuterades vad som ska ske vid jämna födelsedagar osv. Har
klubben några principer? Styrelsen kom fram till att det inte finns några utan
det är de närmaste som får lämna presenter/blommor och att de omnämns i
EKOT.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Agenda för kommande styrelsemöten:
15 maj hos Gunnar Persson
20 augusti hos Therese Martinsson
8 oktober hos Patric de Boussard
7 januari hos Jonna Rickard

Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

