IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6, ÅR 2009
Tid:
Plats:

2009-12-02
Hemma hos Per Bengtsson.

Närvarande:

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

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Suppleant
Suppleant

Frånvarande:

Fredrik Hedin (FH)

Ledamot

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 20/1 hemma hos Jonna Rickard, Fogdevägen 47,
Portkod 8546.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor: Eventor, Vinnande förening, Klubben
fyller 90 år och Årsmöte/fest.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes.
§4 EKONOMI
GP gick igenom balansrapport och resultatrapport.
GP gick igenom klubbens fordringar som finns kvar. Styrelsen beslutade att Kristian
Antins skuld avskrivs.
Klubben har i dagsläget få skulder. Till Nina de Boussard samt till en förälder som
betalat in för mycket i medlemsavgift.
PdB undersöker var den okända intäkten 2840 kr kommer ifrån.
PdB skall skicka in räkningskopior på kostnader för dusch och målvagn till
Stockholms stads Idrottsförvaltning. Vi kommer troligtvis att få ersättning för detta.
GP skickar underlagen till PdB.
Styrelsen kom överens om att klubben skall betala de privata utlägg GP har haft i sitt
uppdrag som klubbens kassör.

§5 TÄVLINGSPLANERING
Mila by Night 13 januari 2010: Inbjudan är klar och godkänd av Förbundet. Pdb ser till
att Mats Eriksson lägger upp den på hemsidan. BH och FH är i princip klara med
banorna. Provspringning sker i december.
Kretstävling 11 maj 2010: Mona Forslund är tävlingsledare och BH är banläggare.
Tävlingscentrum – Ågesta.
Natti Natti 29 sept 2010: Ulf Persson har sagt OK till att vara banläggare. BH kollar
med Ulf angående tävlingsplats på Skinkloppet. PB kollar med Jan Svärd om han kan
vara tävlingsledare.
Vinterserien 2010: Inget arrangemang då det krockar med Måsenstafetten.
10-Mila: Avvaktar beslut angående kartsortering.

§6 TRÄNINGAR
TS har gjort en träningsplanering för Vinter/vår. Samma upplägg som tidigare. TM
kollar om man måste boka omklädningsrum i Kärrtorp.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut.
§8 KOMMITTÉER
14/10 var PB på föreningsträff på Förbundet.
28/11 var PB var på en konferens hos Stof om talangutveckling och framtidens
tävlingar.
Ungdomskommittén: Har varit på Boda Borg tillsammans med Skogsluffarnas OK.
Har planeringsmöte måndagen den 7/12.

§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Eventor: ”Nya Idrott Online” som följer folkbokföringen. ML kollar med Mats
Eriksson hur det hela fungerar.
Vinnande Förening: Pågår januari-mars 2010. Man får gratis tillgång till en
processledare. Klubben har tackat ja till detta. Vi kommer att arbeta med klubbens
profil - verksamhetsbeskrivning, vision, hemsida och reklammaterial. PB
Klubben fyller 90 år den 10/9 2010. Styrelsen beslutade att uppmärksamma detta under
årets tävlingsarrangemang.
GP lyssnar med Gamla Enskedekamraterna om att ta ansvar för ett
jubileumsarrangemang den 18/9 - tävlingsfri dag.
Årsmöte/ 90 årsfest: Verksamhetsberättelsen skall vara skickat till JR senast sen 6/1.
Årsmötet kommer att hållas den 13/2. PB kollar om det går att vara i Kunskapsskolan
med efterföljande middag. TM ordnar catering och GP aktivitet med koppling till
klubbens historia.
§10 KOMMANDE MÖTEN
20 januari 2010 19.00 hos Jonna Rickard

Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

