IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6, ÅR 2010
Tid:
Plats:

2010-12-01
hos Therese Sjöberg, Vinkelhaksvägen 7 1tr, Älta

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 19 januari 2011 hos GG i Tyresö.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Inköp av SI-enheter
Klubbstuga
Årsmöte
Checklista för adressbyte
Info från Planeringsdagen
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång godkändes
protokollet. I föregående protokoll kvarstod följande punkter att åtgärda:
§4 FH har talat med Mona om tryckkostnader för Ekot. Faktura är utsänd
från förbundet.
Redovisningen av sommarskubbet vid Ågesta accepterades enligt
bokföringen.
Revision ej utförd p g a tidsbrist.
§5 Redovisning av Natti-Natti kvarstår. PB utför.
§9 Inköp av OCAD eller motsvarande kvarstår.
Web-sida Allaaktiviteter saknar kontinuitet i uppdatering.
Alla Sverige-Lotter sålda. Bra jobbat Mona.
PB har sänt ett e-mail till Idrottslyftet.
ML har lagt upp ny medlemsregister på hemsidan.
§4 EKONOMI
Kassören, GP, delade ut resultat/balansräkning som sedan gicks igenom.
GP kompletterade med information att Postgirot under dagen redovisat
ytterligare intäkter som inte fanns med i de utdelade dokumenten. Ersättningen
för klubbens arbete vid 10Mila 2010 troligen kommer att inbetalas först under
2011. GP har jämfört kostnader för anmälningar med starter och efteranmälan
för medlemmarna och kommer att sända ut fakturor till aktuella medlemmar.
GP tar in underlag från Roland Persson för Halikko faktureringen.
Styrelsen beslöt att betalning av tävlingslicens skall ske senast 1 juni för det
aktuella tävlingsåret.
TS och MF rensar kalkylblad för att sända ut den godkända påminnelsen från
föregående styrelsemöte, §9 sista stycket. ML hjälper till med att ta fram
adresslappar när kalkylbladet är klart.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Mona har åtagit sig ansvar för motionsorientering. Ambitionen är att ha en
tävling på våren och en på hösten (före 1:a veckan i september om vi orkar
med).
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Natti-Natti är planerad till 28/9 med BH som BL och TS har frågat Niclas
Wickander om han kan vara TL. En biträdande TL med erfarenhet behövs som
stöd.
Tävlingshelgen tillsammans med Skogsluffarna 17-18 september 2011,
fördelas troligen så att IFKE tar långdistans den 17/9 och Skogsluffarna
medeldistansen den 18/9. Nu är föreslagen TC vid Tenntorp i Nackareservatet.
Pälle Hedlund har accepterat att gå in som TL men vill ha en biträdande TL. BL
är Ulf Persson och Hugo Isgren. Ansvariga för TC är PdB tillsammans med
Martin Ahlström. FH är bankontrollant på vår tävling. Hasse Rosén ansvarar för
kontakter med Erstavik.
För 10-Mila, 30/4 – 1/5 2011, har IFK Enskede fått förfrågan om att ansvara för
kartplockning och kartplank. Gert Forsberg och Åke Persson går in som
huvudansvariga.
För Sprint-DM 2012 har vi FH som BL och Jan Svärd som TL.
Vinterserien kommer att arrangeras av IFK Enskede den 2/1 2011 från
Enskede IP, banor som BH lägger. TS önskade att banor för vinterserien
överensstämmer med träningsserie Syd.
Tävling i Sommarserien 2011 arrangeras av IFK Enskede med Roland Persson
som ansvarig den 21/6 2011.
§6 TRÄNINGAR
Träning sker enligt tidigare bokningar.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Under perioden har inga skrivelser inkommit.
§8 KOMMITTÉER
PB och Mona Forslund deltog i StOF’s Klubbkonferens. PB sätter in
information i Ekot.
Ungdomarnas möte på Boda Borg är framflyttat till mitten av januari 2011.
GP meddelade att han avslutar sin medverkan i 10-Mila’s styrelse. Mona
Forslund är med i 10-Mila-föreningens valberedningen.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Inköp av SI-enheter
BH fick mandat att köpa in 10 st SI-enheter.
Klubbstuga
FH föreslog att en arbetsgrupp tillsätts för att undersöka behov och
önskemål om en klubbstuga. FH fick i uppgift att sätta ihop info i Ekot.
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Årsmöte
Årsmöte föreslogs till den 19/2 2011 kl 15.00 i Kunskapsskolan
alternativt Servicehuset. PB ansvarar för lokalbokning. Underlag för
Verksamhetsberättelsen sänds till GG före 31/12 2010.
Checklista för adressbyte
Samtliga fick i uppdrag att se efter var vi behöver göra uppdateringar av
IFK Enskedes adress.
Info från Planeringsdagen
FH sammanställer info till decembernumret av Ekot.
§10 KOMMANDE MÖTEN
19 januari 2011 19.00 hos Göran Glanshed
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte
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