IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2010
Tid:
Plats:

2010-04-21
Hemma hos Fredrik Hedin, Fullerstavägen 28, Huddinge

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)

Ordförande

Therese Sjöberg (TS)
Bosse Hedlund (BH)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Martina Forsberg (MF)
Göran Glanshed (GG)
Mats Larsson (ML)

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Sekreterare
Suppleant

Frånvarande: Gunnar Persson (GP)
Delges:

Kassör

Protokollet skickas ut med E-post till:
bohedlund@hotmail.com
hedinfredrik@gmail.com
gunnar.pe@telia.com
martina.forsberg@live.se
goran@glanshed.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 18/8 hos TS i Älta.

§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet. Göran Glanshed hälsades välkommen som ny ledamot i
styrelse.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Medlemsregister
Motionsorientering
Träningsplanering
SISU
Standar
Rapporter
Klädfrågor
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång godkändes
protokollet.
§4 EKONOMI
Då kassören GP inte kunde närvara avvaktas genomgång till nästa möte.
Revisionsrapporten gicks igenom och GP fick i uppdrag att åtgärda
revisorernas påpekanden. Punkter som togs upp var:
Reglering av kartförsäljning av Ågestakartan med Skogsluffarna
Resultat/balansräkning mailas till styrelsen och revisorerna innan nästa
styrelsemöte
Deltagande vid Tony Millbrants begravning
§5 TÄVLINGSPLANERING
BH informerade om status för Kretstävlingen i Ungdomsserien den 11 maj
2010 vid Ågesta. Samråd är insänt av Mona Forslund och BH har banläggningen klar. ML tog på sig det tekniska tävlingsansvaret.
Natti-Natti 29 september 2010. Ulf Persson är klar som banläggare. TC är inte
klart men föreslaget är Sandåkraskolan. Martina undersöker tillgänglighet.
Alternativt förslag var Hammarby slalombacke. PB meddelade att Jan Svärd
avböjde uppdraget som tävlingsledare (TL) och istället skall Peter Albinsson,
Magnus Elvin resp. Karin Lindskog tillfrågas.
10-Mila 2010 i Finspång. PB informerade att kartplock är klart och att Bosse
och Åke skall åka ner till Finspång med kartorna. Bemanningsplan utformas av
Gert Forsberg.
Lång-KM är planerat till 22 maj. Kort-KM till den 27 maj där BH samordnar. Om
möjligt förläggs Ultralång-KM till 12/6 och Natt-KM till 29/10.
Motionsorientering är planerat torsdag 10/6 med Mona Forslund som
tävlingsansvarig och BH som banläggare (BL). Till detta arrangemang har vi
målsättning att ta fram en folder med information om klubbens inriktning och

information för fortsatt intresse. TS och MF åtog sig att lägga tid på utformning
av denna folder.
Tävlingshelg tillsammans med Skogsluffarna 17-18 september 2011. PB har
samråd med Hasse Rosén Skogsluffarna samt kontaktar Pelle Hedlund om att
ta TL rollen.
Sprint-DM 2012, här saknas såväl TL som BL, Jan Svärd hade sagt att han
ville ta ett större arrangemang än Natti-Natti som TL och PB gör ny förfrågan.
För Sprint-DM 2010 ställer IFK Enskede upp med bankontrollant.
§6 TRÄNINGAR
Lokalbokning för hösten 2010 och våren 2011 skall utföras. MF undersöker
möjligheter med Enskede skola. TS bokar Kärrtorp med avseende på utfall från
Motionsorienteringen 10/6. Beslutas av PdB och TS före nästa möte.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inkomna skrivelser från SJ om rabatterade resor till idrottsarrangemang lades
till handlingarna.
§8 KOMMITTÉER
Inget nytt att rapportera har inkommit.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor gick igenom:
Medlemsregister utsänt av ML skall synkroniseras med GP och med
hänsyn till inbetalning av medlemsavgift, familj eller enskild. Registret
bör innefatta en kolumn för betald tävlingslicens. Förslag att ”avplockad”
medlem skall få en förvarning innan personen blir struken ur registret.
MF och TS gör en genomgång.
Motionsorientering, se §5 ovan.
Träningsplanering, se §6 ovan.
SISU, ingående idéer från resultatet skall iföras i ovan nämnda foldern.
PB överför fil om verksamhetsidé (enligt stadgarna) till FH. Hemsidan
bör korrigeras så att externa lätt kan få info om kontaktpersoner.
Standar, TS siktar på att få fram ett nytt standar med stjärna och text.
Rapporter, ML har varit på en kurs för att ta fram medlemsregister för
föreningar. Det har resulterat i det utsända medlemsregistret.
Klädfrågor, PdB beställer byxor och e-postar oss layout på blus.
§10 KOMMANDE MÖTEN
18 augusti 2010 19.00 hos Therese Sjöberg, OBS portkod!
(GG sänder den tillsammans med kallelsen.)
6 oktober 2010 19.00 hos Bo Hedlund
1 december 2010 19.00 hos Pelle Bengtsson
19 januari 2011 19.00 hos Göran Glanshed
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte

