IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4, ÅR 2010
Tid:
Plats:

2010-08-18
Hemma hos Pelle Bengtsson, Svedalavägen 16, Johanneshov

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Gunnar Persson (GP)
Göran Glanshed (GG)
Bosse Hedlund (BH)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Martina Forsberg (MF)
Mats Larsson (ML)

Frånvarande: Therese Sjöberg (TS)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot

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 6 oktober hos BH i Enskede.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
ENIRO, skrivelse om funktioner och kostnader
Skidförbundet, medlemskap
Mästartröjan, fråga om uppdatering
Jubileumsfest, IFK Enskede 90 år
Ny klubbflagga
Betalningspåminnelse, medlemsavgift
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång godkändes
protokollet.
§4 EKONOMI
Kassören, GP, delade ut resultat/balansräkning som sedan gicks igenom.
GP kompletterade med information att kostnader för kartarbetet vid 10Mila har
reglerats med undantag av en mindre summa på 436:82 som bokförts som
fordran. Klubbens arbetsinsatsen är ännu inte reglerad.
Kostnader för Sommarserien vid Ågesta skall omfördelas och BH redovisar
åtgång av Ågesta kartor till GP för säkrare redovisning mot Skogsluffarna.
För framtida beställningar från leverantörer skall de få information om hur deras
fakturor skall märkas för att underlätta och säkra redovisning resp. betalningar.
GP kompletterar och korrigerar redovisningen med kostnader för Ekots
tryckning och årsfesten.
GP informerade om att klubben har en försäkring som omfattar skador i
samband med tävling. Han sänder information till FH för införande i Ekot.
§5 TÄVLINGSPLANERING
BH informerade om ny Motionsorientering den 9 september 2010 vid Enskede
IP. Mona Forslund är tävlingsansvarig och BH är banläggare. ML är tekniskt
tävlingsansvarig.
Natti-Natti 29 september 2010. Ulf Persson är klar som banläggare och han
har också bokat lokaler på Gubbängens IP. MF ser till att inbjudan kommer in
på lämpliga delar i OL-organisationen. PB åtog sig uppdraget som tävlingsansvarig. PdB och trolig medarbetare Martin Ahlström delar på TC-ansvaret.
Tävlingshelg tillsammans med Skogsluffarna 17-18 september 2011. PB har
haft kontakt med Hasse Rosén Skogsluffarna. BH fortsätter med
samråd/information med Hasse Rosén. Pelle Hedlund har tagit på att vara TL.
För Sprint-DM 2012, har Jan Svärd tagit på sig rollen som TL och som
banläggare har FH gått in. Båda studerar Sprint-tävlingen vid NOM.
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§6 TRÄNINGAR
Lokalbokning för hösten 2010 och våren 2011 är klara. 16/9 2010 – 7/4 2011
för Hökarängens skola. PdB lägger in information i kalendern.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Se under paragraf §9, övriga frågor.
§8 KOMMITTÉER
Nytt UngdomsEko är utsänt.
BH och Mona Forslund har lagt banor för sommarlovsorientering åt Spårvägen.
GP representerar IFK Enskede på årets 10Mila-kryssning.
Mona Forslund representerade IFK Enskede vid StOF’s klubbkonferens.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor gick igenom:
ENIRO, skrivelse om funktioner och kostnader
Styrelsen beslöt att inte vara med i det upplägg som ENIRO har för sin
katalog eller WEB-sökning. GG sänder svarsbeslut på mail-fråga från
ENIRO.
Skidförbundet, medlemskap
Styrelsen beslöt att IFK Enskede begär utträde från Skidförbundet. GP
sänder dem vårt beslut.
Mästartröjan, fråga om uppdatering
Förfrågan har inkommit från Gert Forsberg, om man inte kan få bättre
uppdatering av aktuell status på ”Mästartröjan”. FH tar upp frågan med
Mats Eriksson.
Jubileumsfest, IFK Enskede 90 år
GP fick i uppdrag att kontrollera möjlighet till lokal och kostnad. Info i
Ekot.
Ny klubbflagga
TS har tagit fram en ny flagga, vilken kommer att finnas hos BH.
Betalningspåminnelse, medlemsavgift
TS och MF har tagit fram ett förslag på betalningspåminnelse. MF
sänder förslaget till styrelsens medlemmar via mail. För att förbättra
underlag till medlemsregister skall information om vad som skall finnas
med på inbetalning av medlemsavgift. Information införs på hemsida och
via Ekot av FH.
§10 KOMMANDE MÖTEN
6 oktober 2010 19.00 hos Bo Hedlund
1 december 2010 19.00 hos Therese Sjöberg
19 januari 2011 19.00 hos Göran Glanshed
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte.
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