IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2009
Tid:
Plats:

2009-05-07
Kärrtorps IP

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)

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Frånvarande:

Mats Larsson

Suppleant

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
Samt revisorer:
g.forsberg@comhem.se
janne@timbobryggan.se
Nästa möte kl 19.00 den 19/8 hemma hos Therese Martinsson, Älta.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor: 10-Mila samt ”Bea-dagen”.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
GP meddelade att deklarationen är inlämnad till Skatteverket.
Genomgång av resultat- och balansrapport. Konstaterades att det fanns fordringar kvar
från 2008, ca 80% är betalda, GP arbetar med resterande.
GP bad om styrelsens tillåtelse att ta ut en påminnelseavgift på 25 kronor om ingen
betalning skett trots tidigare påminnelser, vilket godkändes av styrelsen.
Reglering av kartförsäljning skall ske med Skogsluffarna, GP tar kontakt med dem.
Klubben skall få in 2000 kronor för försäljning av kartor över Nytorpsgärde till
Nytorpsskolan. BH ger GP underlag.
Två stycken snabba pinnar är inköpta och finns ej med i resultaträkningen, GP ser till
att få underlag av Roland Persson för inköpen.
GP hade med sig en fullmakt angående att företräda föreningen avseende ekonomiska
och övriga ärenden. Paragrafen justerades omedelbart och styrelsen godkände
fullmakten. TM och PdB signerade fullmakten.
§5 TÄVLINGSPLANERING
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 senast den 15 maj, samt ordnar polistillstånd och bokar lokal
(Tallkrogens skola). Josefin Andersson jobbar på skolan och MF tar kontakt med
henne för att se om hon kan hjälpa till med bokningen.
Hösttävling 2009: Kommer att hållas 9/8 i Höjden/Flaten, Tyresö. Christer Hedin är
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. Inget tävlingsområde är bestämt men FH och BH letar lämpliga
platser, Förslagsvis; Granby, Gubbängen, Kärrtorp.

Pälle Hedlund är tillfrågad tävlingsledare för hösttävling den 8 augusti 2010 i
Segersäng. PdB arbetar vidare.
§6 TRÄNINGAR
Ingen träning den 14/5 då det är Ungdomsserien. Träning sker på egen hand. Sista
träningen i Kärrtorp är den 4 juni.
TM väntar bokningsbekräftelse angående omklädningsrum i Kärrtorp hösten 2009 och
våren 2010.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut.
§8 KOMMITTÉER
Ungdomskommitéen rapporterar att ungdomslaget dessvärre fick bryta på sista sträckan
på 10-Mila. Ungdomsserien går av stapeln 14 och 19 maj samt sommarläger arrangeras
29-31 maj.
Förfrågan från ungdomskommitéen att kontrollera svårighetsgraden på kommande
banor på KM som arrangeras av OK Älvsjö-Örby. Förra KM var för svårt och
ungdomskommitéen vill inte att det upprepas. FH hör med OK Älvsjö-Örby om TM
och MF kan granska tänkta banor.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
10-Mila: GP är inne på sitt sista år i styrelsen i 10-Milaföreningen och det behövs en
ny representant från klubben i styrelsen om han slutar. Mona Forslund sitter i
valberedningen och möte kommer att hållas längre fram.
GP har fått ett brev av ordförande i 10-Milaföreningen angående nyheter om 10-Mila
och vad som sker kring dess arrangemang, t. ex om Svenska Orienteringsförbundet
skall ta över arrangemanget.
”Bea-dagen” är den 12 maj och är ett tillfälle för stora och små att komma och prova på
orientering. Tre olika banor kommer att finna till hands, skattjakt, mindre bana runt
Sportstugan och en i Svedmyraskogen. Mona Forslund håller i arrangemanget som
håller till vid Bea, Ica Kvantum – Svedmyraplan. Reklam har satts upp i området samt
annons i Söderort.
Uppföljning av arrangemanget kommer att ske den 28 maj då de som provar på är
välkomna att delta på träningen.

§10 KOMMANDE MÖTEN
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

Jonna Rickard
Sekreterare

