IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2010
Tid:
Plats:

2010-01-20
Hemma hos Jonna Rickard.

Närvarande:

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

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

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Suppleant
Suppleant

Samt revisorer:
g.forsberg@comhem.se
jan@timbobryggan.se
Nästa möte i samband med Årsfest och Årsmöte 13/2 i Kunskapsskolan,
Enskede.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor: 10-mila inbjudan, Eventor, Årsmöte,
Vinnande Förening, Motionsplanering, Utbildning, Idrotten Online, Reklam hemsidan
samt lotter.
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och godkändes. Tillägg till §4 Ekonomi
GP fortsättningsvis fakturerar sina utlägg månadsvis godkändes av styrelsen.
§4 EKONOMI
GP gick igenom balansrapport och resultatrapport.
Bokslutet är inlämnat till revisorn.
GP behöver en ny fullmakt av styrelsen för att få tillgång till Girokapitalkonto och
postgiro. Styrelsen skrev på den medhavda och godkända fullmakten.
GP gick igenom budget för 2010.
Mona Forslund har köpt in lotter för 75 000 kr som skall betalas på 4 tillfällen. Det
inget som är godkänt av styrelsen men lotterna kommer att försöka säljas i klubben
ändå.
Styrelsen beslutade att höja tävlingslicensen med 100 kr med start 2010. FH skriver om
detta i Ekot och på hemsidan.
Det finns 10-12 personer som ej har betalat medlemsavgift och har strukits som
medlemmar i klubben.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Mila by Night 13 januari 2010: Var en kall och snöig tävling där många bröt. Var dock
strax över 100 startande. I sin helhet var det ett lyckat arrangemang, vi kom dock inte
in i lokalen förrän en timme innan start. PdB skriver en tävlingsrapport till Ekot.
Kretstävling 11 maj 2010/Sommarserien: Mona Forslund är tävlingsledare och har
bokat Ågesta torpet till både kretstävling och sommarserie. BH är banläggare till
kretstävlingen och Roland Persson och Ulf Persson till Sommarserien.
Natti Natti 29 sept 2010: Ulf Persson har sagt OK till att vara banläggare. PB kollar
med Jan Svärd om han kan vara tävlingsledare.
Vinterserien 2010: Inget arrangemang då det krockar med Måsenstafetten.

Haninge SOK har frågat om vi kan vara ban- och tävlingskontrollant på deras tävling
den 5 maj (Sprint-DM), vill ha svar senast den 10/2. FH ställer upp som
bankontrollant. PB som tävlingskontrollant. Vem som sedan är banläggare och
tävlingsledare för vårt arrangemang 2012 får vi återkomma till.
Septembertävling 2011: Klubben har tackat ja till att arrangera. Ej kommit längre i
planeringen.
2012: Sprint DM.
§6 TRÄNINGAR
Tävlingsplaneringen som TS har gjort rullar på under våren.
Curt Balck letar information om träningsresa till Åland.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser delades ut.
§8 KOMMITTÉER
Ungdomarna skall bowla på söndag 24 januari med efterföljande föräldramöte.
Ungdomarna har även genomfört en skid-ol tillsammans med Skogsluffarna i Brotorp.

§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Idrotten Online: ML är administratör på Eventor, skall gå en kurs om systemet den
26/1. Programmet erbjuder även hjälp med klubbens administration.
Vinnande Förening: PB har fått en enkät att skicka ut i klubben, PB ser över hur
enkäten ser ut och skall boka in ett möte med processledaren från SISU, förslagsvis
2/2, 8/2, 16/2, 17/2. Enkäten kommer att skickas ut via mail och med Ekot.
Klubben fyller 90 år den 10/9 2010. GP kommer tillsammans med Klubben att hålla ett
jubileumsarrangemang den 18/9.
Årsmöte/ 90 årsfest: Årsmötet kommer att hållas den 13/2 i Kunskapsskolan. TM
ordnar catering och GP aktivitet med koppling till klubbens historia. Kostand: 100 kr
för vuxna och 50 kr för barn/ungdomar 7-20 år gamla. Anmälan är bindande från och
med sista anmälningsdag.
PB kollar med Mona Forslund om priser till klubbmästarna.
Valberedning: Arbetet pågår.
Motions OL: rekryteringsarrangemang, Mona Forslund är sammankallande, MF
stämmer av med henne om detta.
Utbildning: Ungdomsledarkonferens den 6-7 februari, en person är anmäld, MF, TM
eller Mona Forslund medverkar.

Reklam hemsidan: Mona Forslund har fått ett mail angående lottreklam på hemsidan.
Styrelsen var överens om att vi ej skall ha någon reklam där.
§10 KOMMANDE MÖTEN
13/2 Kunskapsskolan, Enskede.

Per Bengtsson
Ordförande

Jonna Rickard
Sekreterare

