IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 5, ÅR 2010
Tid:
Plats:

2010-10-06
Hemma hos Bo Hedlund, Krokvägen 50, Johanneshov

Närvarande:

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

Delges:

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

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Samt revisorer (efter granskning):
g.forsberg@comhem.se
janne@timbobryggan.se
Nästa möte kl. 19.00 den 1 december hos TS i Älta.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Planeringsdag
OCAD
Användning av www.allaaktiviteter.se
Lotter
Idrottslyftet
O-ringen, under ekonomi
Halikko, under ekonomi
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång godkändes
protokollet. Korrigering i §6 att torsdagsträning utgår från Enskede Skola och
inte från Hökarängens Skola.
§4 EKONOMI
Kassören, GP, delade ut resultat/balansräkning som sedan gicks igenom.
GP kompletterade med information att föreningen för sitt arbete vid 10Mila
2010 troligen kommer att få ersättning med c:a 38000:-. Faktura för kostnader
för tryck av EKOT saknas och FH fick i uppdrag att kontrollera detta med Mona
Forslund. Sommarskubbet hade c:a 300 deltagare, GP och Roland Persson
går igenom sammanställning och fördelning för karta och inkomst.
Deltagande i O-ringen skall debiteras deltagarna med 50% av ordinarie
anmälningsavgift. Kommande aktiviteter som stöds är:
Halikko där varje deltagare, ej medföljande barn, debiteras med 450:-.
Gert Forsberg får tillgång till räkenskaperna för granskning under tiden som GP
är på resa, 30/10 – 18/11.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Motionsorientering är genomförd vid Enskede IP den 9 september 2010. Från
Stureby skola deltog 15 ungdomar. Det noterades ett stort tack till alla
funktionärer.
Natti-Natti genomfördes med Gubbängens IP som TC den 29 september 2010.
PB underströk att vi måste vara tidigare klara med ansvarsfrågor i samband
med våra tävlingar. Nu klarade tävlingen sig bra tack vara några heroiska
insatser av ett underbemannat funktionärsgäng. PB sammanställer en
utvärdering av årets tävling. TL-pärm finns hos MF och BL-pärm finns hos FH.
Tävlingshelg tillsammans med Skogsluffarna 17-18 september 2011. BH
fortsätter med att knyta ihop kontakter mellan vår TL/BL och Skogsluffarna.
Tidigare har Segersäng varit föreslaget som tävlingsområde. PB fick uppgift att
till Pelle Hedlund framföra att vi kan tänka oss alternativ ut mot Gustavsberg Värmdö.
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Inför Sprint-DM 2012, har vi noterat att Sprint-tävlingen NOM ställts in. En
sprintkarta saknas och BH fick i uppdrag att kontakta Hasse Rosén,
Skogsluffarna, om samråd.
BH åtog sig rollen som banläggare för Natti-Natti för 2011. Övriga ansvariga,
tävlingsplats m m är inte utsedda. Det tas upp som en punkt på planeringsdagen.
§6 TRÄNINGAR
Torsdagsträning kommer att ske från Enskede skola och tisdagsträning från
Hökarängens skola. PdB lägger in information i kalendern samt på
www.allaaktiviteter.se, se §9.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Under perioden har inga skrivelser inkommit.
§8 KOMMITTÉER
GP representerade IFK Enskede på årets 10Mila-kryssning. Han informerade
att det diskuterats förslag på svårare och längre banor för damer och att dessa
även inbegripa nattbanor.
MF informerade att hon och tre ungdomar åker till Daladubbeln tillsammans
med deltagare från Skogsluffarna. Dalaresan debiteras deltagarna med 300:alt. 200:- vilket motsvarar det som gäller för Skogsluffarnas deltagare.
Ungdomarna skall också ha ett möte på Bodaborg.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor gick igenom:
Planeringdag
Styrelsen föreslog lördagen den 27/11 på Djurönäset. FH och PB kollar
upp med Pelle Hedlund om han kan hjälpa till med bokning. Träning
med bad? Martina påpekade att terräng-KM bör läggas till senare delen
av augusti 2011.
OCAD
Idag finns 1 kartritarlicens och 2 banläggarelicenser. FH fick i uppdrag
att beställa ytterligare 2 banläggarelicenser á 36€.
Användning av www.allaaktiviteter.se
PdB kollar möjligheter att utnyttja denna web-tjänst och lägger in lämplig
information.
Lotter
Styrelsen beslöt att kvarvarande Sverige-lotter vid årets slut skrapas och
vinster överförs till klubbens kassa. Utvärdering av lotteriet sker efter
avslut tillsammans med Mona Forslund. Mona konfererar med styrelsen
innan beställning av nya lotterier sker.
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Idrottslyftet
PB kontrollerar med Elisabeth Svärd informerar Mona Forslund för att
lyfta aktivitetsstöd.
Undomsverksamheten
”Noll-kostnad” för lokaler hos Stockholms stad. Det är troligen 25
deltagare för att uppnå denna ”noll-kostnad”. Mona Forslund konsulteras
och GP håller koll. MF: ”Vi tar fokus på vårens aktiviteter.”
Betalningspåminnelse, medlemsavgift
TS och MF har tagit fram ett förslag på betalningspåminnelse. Förslaget
accepterades efter några få korrigeringar.
För att underlätta för kassören har ML tagit fram Excelblad med alla
medlemmar och deras status. Excelbladet har kompletterats med info
om senaste betalda medlemsavgift enligt GP. ML uppdaterar Excelbladet och sänder det till styrelsens ledamöter samt en speciell utgåva
med ungdomar som sänds till MF och TS.
§10 KOMMANDE MÖTEN
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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