IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 5, ÅR 2008
Tid:
Plats:

2008-08-19
Hemma hos Therese Martinsson, Vinkelhaksvägen 7, Älta

Närvarande:

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

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Frånvarande: Kristian Antin, Jonna Rickard och Mats Larsson
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 8/10 kl.19.00 hos Patric de Boussard.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkten Kläder lades till Övriga frågor.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes, med revidering av § 5
första stycket och datum för kretstävling som skall vara 27/5, samt § 7
”framkallning” skall vara framställning.
§4 EKONOMI
GP gick igenom resultat- och balansrapport per den 19 augusti 2008.
Debitering för deltagarna i 5-dagars diskuterades. Klubbens subvention av
startavgiften bestämdes till 550:-. Startavgiften har betalats av deltagarna
själva. Boendets kostnad – viss överkapacitet på platser – fördelas på 29
stycken betalande över 10 år. Återbetalning av startavgift kvittas mot kravet
på boendekostnaden, för att förenkla administrationen. Krav för dessa
principer är medlemskap och tävlingslicens (över 21 år).
För kommande arrangemang av denna typ med stughyra är det viktigt att vi
innan bokning ha bestämt de ekonomiska villkoren för deltagarna.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Regiontävling Syd – ungdom – den 27/8: Ågesta, Mona Forslund är
tävlingsledare, Jan Svärd är banläggare och Mats Larsson har hand om
tävlingsadministrationen.
Natti Natti 1/10: Marknadsföring pågår. Reklamblad tas fram för att delas ut
i bostadsområdet – Enskedefältet – PdB tittar på kocept och pratar med
Martin Ahlström. Distribution av detta kan ske via ungdomarna och med
TM som ansvarig. PB tittar på textmaterial till lokaltidningen ”Mitt i ”.
Banorna är klara och provspringning sker tisdag 26/8 (förra
provspringningen blev inställd pga för dåligt deltagande).
Vårtävling 2009: PdB har varit i kontakt med Mälarhöjden och säger att
man inte har för avsikt att arrangera någon tävling 13-14 april 2009. Vi hade
tänkt ha Rudan som eget reservområde, men bestämde på mötet att PdB
skulle framföra till förbundet att vi är tveksamma till större arrangemang
under 2009, utan tänker komma igen år 2010. PdB tittar på tävlingsdatum
för 2010 tillsammans med förbundet.
Natti-natti 2010. Om vi bestämmer fortsatt arrangemang efter utvärdering
av höstens tävling, planeras tävlingen att gå i Svedmyraskogen.

§6 TRÄNINGAR
Höstens torsdagsträning börjar med terräng-KM i Kärrtorp. Vi fortsätter
sedan med tre träningar från Kärrtorps IP - omklädningsrummen vid
grusplan - till den 18 september då träningen flyttas till Enskede skola.
Bokningsbekräftelse har erhållits – 2008-09-18 till 2008-12-18 klockan
18.00 till 20.00. Stängt för höstlov 2008-10-30. Våren – 2009-01-15 till
2009-04-02 med stängt för sportlov 2009-02-26.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Alla inkomna skrivelser delades ut.
Stockholms stad Ungdomsledarstipendiet 2008 – PB har skickat in ansökan
för Martina Forsberg och Therese Martinsson.
Bidrag för framställning av skolkartor – BH har pratat med Mona Forslund
angående ansökan om medel.
§8 KOMMITTÉER
Ungdom – årets lång-KM hade banor med en svårighetsgrad som inte
anpassats till deltagarna. Resultatet blev att många bröt. Till kommande
arrangemang måste tävlingsområde och banor bättre motsvara
ungdomarnas behov. Bevakas av TM och MF.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
PdB kontrollerar med Roland Persson om han uppfattat och verställt
inköpet av två stycken snabba SI-pinnar.
Klubbmedlemmar kommer att delta i Idrottslyftet för tre skolor – Enskede,
Enskedefältet och Årsta.
GP uppmanar redaktören för Ekot – FH – att tidningen uppmärksammar
klubbens fina tävlingsresultat i H35-klassen under de senaste tävlingarna.
PdB kollar upp priser på overall och upprättar även en intresseanmälan.
Artikel Ekot. Tävlingsdress – kort och lång ärm - finns i lager.
”Extremtröja” – fattas i större storlekar, men för närvarande utreder vi inte
något nyinköp.
Medlemsförteckning – ML går igenom och uppdaterar nuvarande
medlemsregister (gäller även medlemsförteckning på hemsidan)
§10 KOMMANDE MÖTEN
Agenda för kommande styrelsemöten:
8 oktober hos Patric de Boussard och 7 januari 2009 hos Jonna Rickard.
Per Bengtsson
Ordförande/Sekreterare

