IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 2, ÅR 2009
Tid:
Plats:

2009-03-07
Kunskapsskolan, Sockenplan

Närvarande:

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

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:
bohedlund@hotmail.com
hedinfredrik@gmail.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

Ordförande
Sekreterare (del av tiden)
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Samt revisorer:
g.forsberg@comhem.se
janne@timbobryggan.se
Nästa möte kl 19.30 den 7/5 Kärrtorps IP. GP fika.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor: principer vid förlorad SI-pinne.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
GP hade rapporterat angående klubbens ekonomi på årsmötet som ägde rum innan
detta styrelsemöte.
Bestämde att tävlingslicensen för 2009 skall vara betald senast den 1 maj 2009 för att
erhålla subvention av startavgiften. FH informerar om detta på hemsidan och i
kommande Eko.
Tävlingslicensen är oförändrat 250:- för år 2009, men för 2010 planeras en höjning till
350:-.
Den som ansvarar för en aktivitet ser till att det framgår vad den skall kosta för
deltagande medlemmen. Subventionen avgör kassör och styrelse utifrån beslutad
budget för 2009. Den ansvarige ser också till att kassören får underlag på de
betalningar deltagande medlemmar skall betala.
Klubbemblem framtagna av PdB skall kosta 25:-/styck. BH tar in kontanter och
redovisar till kassör i lämpligt intervall (ca 4 ggr/år).
10Mila 2009. Resan med tåg till Skåne blir av. Ulf Persson är ansvarig för aktivitet. Ulf
får tillsammans med kassör titta på kostnaden. Styrelsen har tidigare pratat om en
debitering till medlemmen på 400:- (rättning av i protokoll 1 2009 angivna 500:-) och
200:- för de upp till 16 år.
Klubben har en vindskyddsplats på 10Mila utan kostnad.
Årsfest 7 mars 2009. Vuxna medlemmarna betalar 100:- och ungdom upp till 20 år 50:. TM tar in pengar och redovisar till GP.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Natti Natti 1/10 2008: PB och MF har erhållit utvärderingen av 2008 års arrangemang
från Martin Ahlström.
Nästa Natti Natti går av stapeln 13/9 09 i Tallkrogen/Svedmyraskogen med MF som
tävlingsledare och TM som bitr. tävlingsledare. MF skickar in registreringen av
tävlingen till Stof och bokar lokal (Tallkrogens skola).
Hösttävling 2009: Kommer att hållas 9/8 i Höjden/Flaten, Tyresö. Christer Hedin har
accepterat rollen som tävlingsledare. PB är bitr tävlingsledare. Ulf Persson och Hugo
Isgren banläggare. Planeringsmöte pågår.

Tävling 2010: 13 januari arrangerar vi Mila By Night. PdB har haft mejl-kontakt med
Lars Forsberg på Stof. PdB arbetar vidare.
10Mila 2010 i Finspång. GP meddelar tiomilastyrelsen att klubben kan tänka sig att
utföra arbetsuppgiften – kartplank.
Pälle Hedlund är tillfrågad tävlingsledare för hösttävling den 8 augusti 2010 i
Segersäng. PdB arbetar vidare.
§6 TRÄNINGAR
Tisdagsträningarna drar igång den 13 januari och torsdagsträningarna den 15 januari.
Att ha olika träningsansvariga fortsätter under våren.
Omklädningsrum i Kärrtorp är nu bokade och bekräftade.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut.
§8 KOMMITTÉER
Ungdom – träning pågår. Bowling spelades den 14 februari.
Backhoppning – Kristian Antins arbete har i princip upphört. Han har i mejl föreslagit
att de ekonomiska medel som finns kvar vikta för backhoppning skall användas i
klubbens ungdomsverksamhet. Kristian lämnar styrelsen från och med årsmötet.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Ocad: Det 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. Kvarstår.
SI-pinne. Vi beslöt att förtydliga vad som gäller. Pinne lånas av klubben, medlemmen
ansvarar personligen för pinnen och vid borttappad pinne skall den ersättas med 100:-.
FH informerar om detta på hemsidan och i kommande Eko.
§10 KOMMANDE MÖTEN
7 maj 2009 19.30 Kärrtorps IP (fika GP)
19 augusti 2009 19.00 hos Therese Martinsson
7 oktober 2009 19.00 hos Patric de Boussard
2 december 2009 19.00 hos Pelle Bengtsson
20 januari 2010 19.00 hos Jonna Rickard
Per Bengtsson
Ordförande/
Sekreterare på detta möte

Jonna Rickard
Sekreterare

