IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4, ÅR 2008
Tid:
Plats:

2008-05-20
Hemma hos Gunnar Persson

Närvarande:

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

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Frånvarande: 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 19/8 hos kl.19.00 Therese Martinsson,
Vinkelhaksvägen 7, Älta.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna Klubben Online, inköp SI-pinnar, Ultralång KM,
medlemsupprensning och klubbkläder lades till övriga punkter.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.
§4 EKONOMI
GP gick igenom resultat- och balansrapport för 2008 och redovisade
fordringarna. Debitering för 5-dagars diskuterades, vilken avgift ska
medlemmarna debiteras för boende. Roland Persson debiterar deltagarna
och bevakar överfakturering av anmälningsavgifter.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Kretstävling 27/8: 104st är hittills anmälda, Mona Forslund är
tävlingsledare. BH banläggare och ML tävlingsadministration.
Sommarserien 17/6: Roland Persson och Ulf Persson har hand om
Sommarserien.
Regiontävling 27/8: Ågesta, Mona Forslund är tävlingsledare. Jan Svärd är
banläggare.
Natti Natti 1/10: Bokningsbekräftelse på gymnastiksalarna har kommit.
Banorna är nästan klara och provspringning sker innan sommaren.
Vårtävling 2009: Lidingö kommer att arrangera en tävling den 26/4. PdB
har försökt kontakta Mälarhöjden utan resultat. Rudan är förslag till
tävlingsområde 13-14 april. Ska försöka få ihop till ett gemensamt
arrangemang med Mälarhöjden och PdB gör ett nytt försök med att kontakta
Mälarhöjden och förbundet.
§6 TRÄNINGAR
Till hösten har vi bara 3-4 tillfällen innan vi flyttar in i Enskede Skola.
Kommer då att försöka ha träningarna med utgångspunkt från Enskede IP
istället för Kärrtorp. TM hör med Mona Forslund om hon kan kolla upp
möjligheten att kunna hyra omklädningsrummen på Enskede IP.
TM kallar även ihop ett möte med träningsansvariga för att göra övningar
som de äldre ungdomarna även kan ta del av.

§7 INKOMNA SKRIVELSER
Alla inkomna skrivelser delades ut.
Ungdomsledarstipendiet – fylls i och skickas in av PB.
Bidrag för framkallning av skolkartor. BH kollar med Mona Forslund.
§8 KOMMITTÉER
Christer Hedin har skrivit en rapport från SÖKA’s årsmöte.
Ungdomskommittén rapporterar att det var många ungdomar som var med
till tävlingsresan till Närke. Närmast kommer ungdomslägret vid
Hellasgården. Det behövs även nya ungdomsledare till hösten om vi ska ha
en nybörjargrupp till dess.
Vi skall marknadsföra klubben inför Natti Natti. Det kommer att delas ut
flygblad i området där tävlingen hålls. PB pratar med Martin Ahlström.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Sport ID – Policy angående pinnarna. Är man aktiv och tappar sin SI-pinne
får man en ny av klubben.
Mona Forslund samlar in SI-pinnar som medlemmar inte använder.
Roland Persson kommer att köpa in minst 2 snabba SI-pinnar till
ungdomarna som även kommer att användas på första sträckorna på
stafetterna.
Klubben online kommer att rensas ut på dem som inte är aktiva och
dubbletter - ML.
Ultralång KM – frågan kom upp om det ska hållas i år eller ej. Frågan läggs
ut på hemsidan. Frågar runt om det är någon som känner sig manad att
arrangera – FH.
PdB kollar upp priser på kläder och även upprätta en intresseanmälan.
Medlemsförteckning – ML går igenom och uppdaterar nuvarande
medlemsregister (gäller även medlemsförteckning på hemsidan)

§10 KOMMANDE MÖTEN
Agenda för kommande styrelsemöten:
OBS! Ändrat datum!19 augusti hos Therese Martinsson
8 oktober hos Patric de Boussard
7 januari hos Jonna Rickard
Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

