IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 2, ÅR 2011
Tid:
Plats:

2011-02-19
Kunskapsskolan, Enskede vid Sockenvägen

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Martina Forsberg (MF)
Göran Glanshed (GG)
Fredrik Hedin (FH)
Bosse Hedlund (BH)
Therese Sjöberg (TS)
Elin Ahlström (EA)
Mats Larsson (ML)

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Frånvarande: Patric de Boussard (PdB) Ledamot

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
elin.ahlstrom@hotmail.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:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 19 april 2011 hemma hos Fredrik Hedin.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet. PB hälsade Elin Ahlström välkommen till styrelsen samt
önskade MF lycka till som ny kassör.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Inköp av nya OL-skärmar
Mästartröjan
Firmatecknare
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
§3/9 Redovisning av Natti-Natti, PB.
Inköp av OCAD version 10, FH.
§4 EKONOMI
MF tar över som kassör efter val vid årsmöte, 2011-02-19. Fullmakt för
hantering av konton för IFK Enskede skrivs om och så att Gunnar Persson
ersätts med MF. PB översänder skannat underlag till GG.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Motionsorientering på våren med Enskede IP som TC, vilket Mona är ansvarig
för, är nu planerad till 9/6.
För tävlingshelgen tillsammans med Skogsluffarna 17-18 september 2011, har
dessvärre Pälle Hedlund avsagt sig rollen som TL. Jan Frödin har informerat
att han är villig att hjälpa till men inte som TL. PB kontaktar Christer Hedin om
rollen som TL. Hasse Rosén har fått klartecken från Erstavik.
För 10-Mila, 30/4 – 1/5 2011, har IFK Enskede fått förfrågan från arrangörerna
om att hantera kartor vid kartplank för start, växling och kartbyte. Årsmötets
beslut var att vi skulle ta på oss detta. Roland Persson är vidtalad som
ansvarig kontaktperson. FH lägger upp information om detta på hemsidan med
möjlighet för medlemmar att anmäla sig för arbetsinsats och arbetstid. PB
informerar arrangörens kontaktperson om årsmötets beslut.
För Sprint-DM 2012 har nu FH kartan ”Skönstaholm” som underlag för fortsatt
arbete.
§6 TRÄNINGAR
Pågår enligt tidigare beslut.
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§7 INKOMNA SKRIVELSER
Info om kursprogram inom SISU överlämnat till FH för att skriva en notis i nästa
nummer av Ekot.
§8 KOMMITTÉER
Nybörjarkurs startar på torsdagar vecka 10 vid Enskede skola och avslutas när
träningen flyttas till Kärrtorps IP. TS skickar underlag till Mats Eriksson för
information på hemsidan.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Inköp av nya OL-skärmar
BH fick godkännande att köpa in 30 st nya OL-skärmar från Letrosport,
kostnad 450:- per 10 skärmar.
Mästartröjan
Det har framkommit önskemål om noggrannare uppföljning av underlag
för ”Mästartröjan”. FH fick i uppdrag att fråga Ulf Persson om hans
möjlighet att hålla i statistik för detta. MF ger stöd i form av information
om vilka som anmält sig till tävlingar enligt inkomna fakturor.
Firmatecknare
Då ny kassör tillträtt måste korrigering av firmatecknare ske.
Firmatecknare med rätt att var för sig för föreningen teckna avtal är Per
Bengtsson, ordförande, och Martina Forsberg, kassör.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Tisdag 19 april 2011, 19:00 hos Fredrik Hedin
Onsdag 8 juni 2011, 19:00 hos Martina Forsberg
Onsdag 24 augusti 2011, 19:00 hos Therese Sjöberg
Onsdag 5 oktober 2011, 19:00 hos Bo Hedlund
Onsdag 7 december 2011, 19:00 hos Per Bengtsson
Onsdag 18 januari 2012, 19:00 hos Mats Larsson

Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte
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