IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 5, ÅR 2009
Tid:
Plats:

2009-10-07
Hemma hos Patric de Boussard

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Jonna Rickard (JR)
Therese Sjöberg (TS)
Bosse Hedlund (BH)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Gunnar Persson (MF)
Mats Larsson (ML)

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Suppleant

Frånvarande:

Martina Forsberg (MF)

Suppleant

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.sjoberg@nacka.se
mats.larsson@agero.se
Samt revisorer:
g.forsberg@comhem.se
janne@timbobryggan.se
Nästa möte kl 19.00 den 2/12 hemma hos Per Bengtsson, Svedalavägen 16
Johanneshov. Portkod: 1658 F

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor: Planering, vinnande förening, kläder,
Halikko.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
GP gick igenom balansrapport och resultatrapport. Fodringarna har gått ner, de som är
kvar bokförs vid årsskiftet.
Presentkort från OL-Specialisten finns hos PB.
Halikko ingår under tävlingsavgifter. Kommer att kosta 550 kr per person att åka.
Sammanlagt blir det 8250 kr som klubben får in.
Styrelsen kom överens om att man under O-ringen skall betala 50% av första ordinarie
startavgift. TM meddelar dem som sprungit O-ringen om återbetalning.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Hösttävling 2009: PB har erhållit utvärdering av Enskede Kampen av Christer Hedin.
Natti Natti 2009: Vi fick ungdomstaxa på omklädningsrummen. Tävlingen flöt på bra
och det var ett utmärkt arrangemang. PB ber MF skriva en utvärdering.
Tävling 2010: 13 januari arrangerar vi Mila By Night med PdB som tävlingsledare, FH
är banläggare. Vi kommer att vara i den stora gymnastikhallen i Hökarängsskolan. PdB
mailar Mats Eriksson om han kan ta på sig IT ansvaret.
Klubbmatch: FH arrangerar klubbmatch den 25/10 vid Älvsjö Örby IP.
Hösttävling 2010: Har inte kommit längre i planeringen. Fortfarande ingen som
vill/kan ta på sig banläggaruppdraget.
Natti Natti 2010: Styrelsen skall fundera på tävlingsområden till nästa styrelsemöte. På
förslag: Tanto, Kärrtorp, Björkhagen, Gubbängen.
Kretstävling 2010: TM kollar vilket datum vi skall arrangera.
§6 TRÄNINGAR
FH ser efter om det finns möjlighet och intresse att köra en söndagsträning vid
Gömmaren.

BH kollar upp om Måsenstafetten är samma datum som vi skall arrangera Vinterserien.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut. Skidförbundet skickade en fullmakt om någon ville gå
på årsmötet. JR skall fråga om Roland Persson om han vill gå.
STOF konferens, PB närvarar.
§8 KOMMITTÉER
10-Mila föreningen hade konferens den 14 september. Gert Forsberg och Gunnar
Persson medverkade och diskuterade 10-milas framtid. Föreningen har skickat ut en
enkät angående förbättring av tävlingen till toppklubbarna. Det diskuterades bl.a om att
lägga ut tävlingen och natt-ol för damer. Förbundet måste gå in i planeringen och ta på
sig utvecklingskostnader.
Norska orienteringsförbundet meddelade att man kanske borde göra om
ungdomskavlen, då fusk pågår när inte alla har 2 tjejer i laget eller överstiger
åldersgränsen.
På 10-mila har vi hand om kartplank samt kartsortering. Om man inte hittar lokal för
kartplock, kan alternativ kartsortering ske i en buss.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Vinnande förening: Stockholm Stad arrangerar utan kostnad för hela styrelsen.
Första tillfället vid 22 oktober.
Andra: 20-21 november.
De vill att fem stycken skall närvara. PB kollar intresse och anmäler.
Planeringsdag: 28 eller 29 november i förslagsvis Källbrink eller Lida. FH kollar om
det går att vara i Snättringes klubbstuga. PB kollar med Mona Forslund om hon kan
ordna kalender och tävlingsprogram.
Kläder: PdB hälsar att färdigt förslag på byxa finns. Skall bara beställas.
§10 KOMMANDE MÖTEN
2 december 2009 19.00 hos Pelle Bengtsson
20 januari 2010 19.00 hos Jonna Rickard
Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

