IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2011
Tid:
Plats:

2011-01-19
hos Göran Glanshed, Näsbyvägen 36 i Tyresö

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
fredrik@ifkenskede.se
990persson@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 hålls direkt efter årsmötet den 19 februari 2011 i
Kunskapsskolan, Enskede.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Valberedningen
Årsmöte
Medlemsregister
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kompletterades
protokollet för punkterna:
§3/9 PB har sänt ett e-mail till Mona Forslund och Elisabeth Svärd
angående inloggning till ”Idrottslyftet”.
Redovisning av Natti-Natti kvarstår att redovisa, PB.
Inköp av OCAD kvarstår också, FH.
§5 För 10-Mila 2011 har IFK Enskede inte åtagit sig någon uppgift.
Efter dessa justeringar godkändes protokollet.
§4 EKONOMI
Kassören, GP, delade ut resultat/balansräkning som sedan gicks igenom.
Det konstaterades att vi skall undersöka möjlighet till bättre räntebärande konto
istället för dagens Girokapitalkonto, GP.
GP överlämnade pärmar med verifikationer till MF för vidare transport till
revisoer, Gert Forsberg.
Fakturor för ”utebliven start” och för ”efteranmälan” under tävlingsåret 2010
sänds ut under januari 2011.
Alla, förutom ett fåtal, har betalat medlems- och licensavgift för 2010. ML
stödjer GP att ta fram adresser till inte betalande medlemmar.
Idrottslyftet har bidragit med 1960:-.
Vissa kostnader som gäller för 2011 har bokförts på 2010, exempelvis
försäkringar.
GP har betalat in till Stockholms stad för att ingå i systemet för lån/hyra av
lokaler.
Periodens resultat/balansräkning lades till handlingarna.
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§5 TÄVLINGSPLANERING
Mona är ansvarig för motionsorientering på våren med Enskede IP som TC.
Natti-Natti är planerad till 28/9, TC vid Skanskvarns skola, med BH som BL.
Niclas Wickander har accepterat att vara TL men han vill ha en biträdande TL
med erfarenhet som stöd. TS tar den rollen.
Tävlingshelgen tillsammans med Skogsluffarna 17-18 september 2011,
fördelas troligen så att IFKE tar långdistans den 17/9 och Skogsluffarna
medeldistansen den 18/9. Pälle Hedlund har accepterat att gå in som TL men
vill ha en biträdande TL. Christer Hedin och Göran Glanshed har föreslagits för
Pälle. Hasse Rosén har inte fått klartecken från Erstavik. BL är Ulf Persson och
Hugo Isgren. Ansvariga för TC är PdB tillsammans med Martin Ahlström. FH är
bankontrollant på vår tävling.
För 10-Mila, 30/4 – 1/5 2011, har IFK Enskede inga uppdrag. Detta noterat
som klarläggande av den felaktiga informationen i föregående protokoll.
För Sprint-DM 2012 har vi FH som BL och Jan Svärd som TL. Föreslaget
område är Hökarängen mellan tunnelbanan och Nynäsvägen i Väst-Öst samt
Örbyleden och Farstavägen i Nord-Syd.
En tävling i Sommarserien 2011 arrangeras av IFK Enskede med Roland
Persson som ansvarig den 21/6 2011.
Skid-KM den 8/2, skid-OL 23/1. KM-Ultralång ansvarig PdB och KM-Lång
Petta Albinsson med datum 21/5.
§6 TRÄNINGAR
Träning vid Enskede skola t.o.m. 1:a veckan i april. Terräng-KM är planerat till
5/4.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Under perioden har inga skrivelser inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Ungdomarna hade träff på Boda Borg den 16/1. De var tillsammans med 5
ungdomar från Skogsluffarna och från IFK Enskede deltog 6 ungdomar.
MF och TS kommer att delta i SOFT’s Ungdomsledarkonferens 5 – 6/2.
GP informerade från möte i 10-Mila’s styrelsen. GP kommer efter dagens möte
att distribuera information till styrelsen för beslut om hur information skall
läggas ut på hemsidan inför IFK Enskedes årsmöte. Årsmötet i 10milaföreningen äger rum 23 mars.
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§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Valberedningen
Hugo Isgren informerade styrelsen om förslag på förändringar på
bemanning av funktioner inom klubben. MF tar över som kassör. Nicklas
Wikander har tillfrågats men avböjt att kommer in som suppleant i
styrelsen. Hugo Isgren frågade styrelsen om det var ok att söka
styrelseledamöter in om juniorgruppen och fick syrelsens bifall. Pälle
Hedlund tar över som revisorer, Jan Frödin kvarstår och Jan Svärd går
in som suppleant. FH lägger in denna information i samarbete med
Hugo om detta på hemsidan före årsmötet.
Årsmöte
Årsmöte hålls den 19/2 2011 kl 15.00 i Kunskapsskolan i Enskede, som
är bokat av PB. Underlag för Verksamhetsberättelsen, som tillsänds GG
omgående, för sammanställning av GG. ML tillsammans med Mona
Forslund tar fram statistik via OXTRACT till tabeller. PB tar fram
Verksamhetsplan. PB tar kontakt med Mona Forslund om priser. TS
fixar fika för årsmötet.
Medlemsregister
TS har lämnat lista till ML för revidering av medlemsregistret. GP sänder
lista på inbetalning av medlemsavgifter till ML för uppdatering av
medlemsregistret.
§10 KOMMANDE MÖTEN
19 februari 2011 efter årsmötet.
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte
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