IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2009
Tid:
Plats:

2009-01-07
Hemma hos Jonna Rickard

Närvarande:

Per Bengtsson
Jonna Rickard (JR)
Therese Martinsson (TM)
Bosse Hedlund (BH)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Martina Forsberg (MF)

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Frånvarande: Mats Larsson, Gunnar Persson, 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 7/3 i ev. Kunskapsskolan.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Punkterna 10 mila, kläder, OCAD, årsmöte/årsfest lades till.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
Gert Forsberg genom MF har synpunkter på ekonomin, bl.a. hur betalningen
av O-ringen sköttes och toalettvagnar på ungdomsserien. Inbetalningar för
sen start där allt blev inte utfakturerat. Hur skall vi gå till väga för att få ut
påminnelser och få in pengar? Ett extra möte med GP, PB, PdB och GF
skall hållas innan årsmötet för att skapa rutiner kring detta. Specifikationer
bör följa med när krav och fakturor skickas ut.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Natti Natti 1/10 2008: PB kontaktar Martin Ahlström för att be honom ta
kontakt med de områdesansvariga under tävlingen för att få en lägesrapport
om hur allt har gått. Nästa Natti Natti får av stapeln 13/9 09 i
Tallkrogen/Svedmyraskogen med MF som tävlingsledare och TM som bitr.
tävlingsledare.
Vårtävling 2009: Blir ingen vårtäving under 2009.
Hösttävling 2009: Kommer att hållas 9/8, eventuellt i Höjden/Flaten,
Tyresö. Ulf Persson och Hugo Isgren undersöker kartor i området. PB hör
med Christer Hedin om han skulle kunna tänka sig vara tävlingsledare.
Tävling 2010: 13 januari arrangerar vi Mila By Night. Möjliga
tävlingsområden är Ågesta, men då ej tillgång till omklädnad eller dusch.
Annars Granby om markägarna samtycker eller Kärrtorp. PdB meddelar
Lars Forsberg på STOF om detta.
Pälle Hedlund är tillfrågad som tävlingsledare för hösttävling den 8 augusti
2010 i Segersäng.
§6 TRÄNINGAR
Tisdagsträningarna drar igång den 13 januari och torsdagsträningarna den
15 januari. Att ha olika träningsansvariga fortsätter under våren.
TM kontaktar Mona Forslund om att boka omklädningsrum i Kärrtorp IP.

§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut. Prenumeration på Stof-Nytt bör ses över då
vissa har dubbla. Mona Forslund ser över listan och uppdaterar.
§8 KOMMITTÉER
Ungdom – 15-16 projektet lightversion går i år. Kostar 400 kr och är på tre
tillfällen. Ungdomskommitéen hör med berörda ungdomar om intresse
finns. Om någon är intresserad kan klubben finansiera.
Bowling för ungdomar och dem som vill lördagen den 14 februari.
Backhppning – I ett mail från KA: Det har varit dystert de sista åren vad
gäller backhoppningen i Stockholm. Svenska Skidförbundethar
omorganiserats, där backhoppningen nu har ett eget råd. Stockholmsområdet
är fortsatt prioriterat där det i första steget handlar om att få tillstånd till en
ny anläggning. Versamheten har fortsatt i Sollentuna där två av juniorerna
till hösten börjar på Backhoppargymnasiet i Ö-vik. Vi kommer under
vintern delta på diverse tävlingar inkl SM.
KA hoppas att efter två inställda år, åter igen kan arrangera
Fiskartorpshoppet som går av stapeln den 14-15 februari.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
10 mila – Det är bokat 34 st platser på 10 mila tåget. Ulf Persson och PdB
skall se över andra alternativ till färdsätt och boende. Klubben kommer att
betala en viss del av kostanden för resan, 500 kr för medlemmar och 200 för
ungdomar upp till 16 år. Styrelsen var överens om att satsa mer på 10 mila
detta år än på Jukkola.
Kläder: Träningsjackorna hade fel på IFK Enskede emblemet. De var istället
vita i botten. Alternativen är att jackorna skickas tillbaka till Kina eller ta de
felsydda jackorna till halva priset. Ta fram emblem och sy på dem själva
senare. BH och PdB ser över frågan med emblem och om problemet kan
lösas på det sättet.
Ocad: Är flera stycken i klubben som har kopior på Ocad 8, nu finns Ocad 9
och det är endast FH och Hugo Isgren som har licenser. Frågan är om
klubben skall köpa in fler licenser för Ocad 9 trots egentligen bara 2
personer använder det. Styrelsen beslutar att inte skaffa fler licenser men FH
kollar priser för säkerhets skull.
Årsmöte: Verksamhetsplan skall vara inlämnade till JR senast den 31
januari. Årsmöte hålls den 7 mars i ev. Kunskapsskolan.
Årsfest: PB kontaktar Per Forsberg om det finns möjlighet att vara i
Kunskapsskolan. GP förslogs som lekledare. TM undersöker mat till festen,
ev catering. Finns 5000 kr budgeterat för årsfest.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Nya datum för resten av året bestäms på årsmötet den 7 mars.

Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

