IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4, ÅR 2009
Tid:
Plats:

2009-08-19
Hemma hos Therese Martinsson

Närvarande:

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

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Frånvarande:

Gunnar Persson

Kassör

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:
bohedlund@hotmail.com
hedinfredrik@gmail.com
gunnar.pe@telia.com
martina.forsberg@live.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 7/10 hemma hos Patric de Boussard, Älta.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor: utbildning, kläder.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
Då GP var frånvarande gick PB igenom resultatrapport och balansrapport. GP
återkommer med detaljredovisning vid nästa möte.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Hösttävling 2009: PB ber Christer Hedin göra en utvärdering av Enskedekampen.
Styrelsen gjorde en kort utvärdering. ML dokumenterar vikten av att inte ha tömning
och check bredvid varandra. Tömningsenheterna kan bytas ut och avrapporteras vid
TC. Bättre koll på vilka som startat, vilka som är kvar i skog och kan snabba på
prisutdelning.
Natti Natti 2009: Provspringning skedde den 18/8. Vi ska i nuläget betala vuxentaxa
för omklädningsrummen, MF skall se om det går att få ungdomstaxa och därmed
billigare.
MF väntar fortfarande på polistillstånd.
Tävling 2010: 13 januari arrangerar vi Mila By Night med PdB som tävlingsledare, FH
är banläggare. Möjlig tävlingsplats är Gubbängen, Hökarängsskolan.
Hösttävling 2010: Den 31 augusti vill STOF få in bekräftelse och registreringsuppgifter
för vår hösttävling. Då vi inte har tävlingsledare eller banläggare klara vid denna
tidpunkt så överväger styrelsen att tacka nej till att arrangera tävlingen. Det kom dock
upp förslag på att leta upp annat område än Segersäng och höra om det finns möjlighet
till att flytta tävlingen till helgen 14-15 augusti. PdB kontaktar Hans Edvall och säger
att vi ännu inte har någon organisation för arrangemanget och ber om uppskov till den
1 oktober för att se om vi då har hittat en lösning.
§6 TRÄNINGAR
Träningsplaneringen för hösten är färdig.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut. PB har godkänt Lars Gullikssons övergång till en annan
klubb Nacka Värmdö SK(skidor).

§8 KOMMITTÉER
10-Mila föreningen har konferens den 14 september. Gert Forsberg och Gunnar
Persson kommer att medverka och representera klubben respektive tiomilaföreningens
styrelse.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Utbildning: MF skriver till Ekot om utbildningar.
Kläder: PdB har eventuellt hittat en ny leverantör från Estland. Han undersöker saken
vidare. Tävlingsbyxorna är mest akut.
§10 KOMMANDE MÖTEN
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

