IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6, ÅR 2008
Tid:
Plats:

2008-10-08
Hemma hos Patric de Boussard

Närvarande:

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)

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Frånvarande: Per Bengtsson, 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 7/1-209 hos kl.19.00 Jonna Rickard, Fogdevägen
47, Bagarmossen.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PdB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna hemsidan och medlemsregistret lades till övriga punkter.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
GP gick igenom resultat- och balansrapport för 2008 och redovisade
fordringarna. Var oklart vad vi hade för försäkringar vid arrangemang. GP
undersöker om vi har någon olyksfalssförsäkring.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Natti Natti 1/10: Ingen utvärdering har ännu gjorts och tas istället upp nästa
styrelsemöte. Martins Ahlström meddelas att samla ihop utvärdering av
huvudfuktionärer. Ekonomin för tävlingen ska även ses över, om det är
lönsamt att fortsätta arrangera tävlingen. Så länge vi går i en marginal vinst
och/eller det finns intresse att fortsätta med tävlingen.
Vårtävling 2009: Blir ingen tävling med Mälarhöjden den 13 april. Siktar
istället in oss på att ha en hösttävling den 9 augusti, eventuellt arrangera en
långdistans i Rudan. Ulf Persson och Hugo Isgren finns som möjliga
banläggare. Som tävlingsledare diskuterades Pär Hedlund och Lars
Hjulström i första hand, andra hand PB och tredje hand Christer Hedin.
Efterfrågan skall göras.
Tävling 2010: Börja titta på datum redan nu. Eventuellt en dubbeltävling
under våren. Undersöka möjligheter att samarbeta med en annan klubb.
§6 TRÄNINGAR
Tisdagsträningarna är igång. Olika personer har ansvaret för
torsdagsträningarna vilket har höjt kvalitén. Vinterträning diskuterades.
Eventuellt arrangerar PdB en kulturvinterträning i Ulriksdal.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut. Noterat att adressen till sekreteraren inte
stämmer på hemsidan. Gamla uppgifter står fortfarande kvar.

§8 KOMMITTÉER
Ungdomsledarstipendium har tilldelats MF och TM. Ungdomskommittén
hälsar att ungdomarna nu har bäst närvaro på träningarna.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Hur ska medlemsregistret underhållas? Är viktigt att få in rätt uppgifter på
medlemmarna. Ett meddelande i kommande Ekot hur man går tillväga när
man har bytt adress.
Hemsidans server kommer att om registreras från Tele2 till Telia.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Agenda för kommande styrelsemöten:
7 januari 2009 hos Jonna Rickard
Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

