IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2011
Tid:
Plats:

2011-04-19
Hemma hos Fredrik Hedin, Fullerstavägen 28, Huddinge

Närvarande:

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

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
elin.ahlstrom@afconsult.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:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 8 juni 2011 preliminärt hemma hos Martina
Forsberg, slutgiltig information i kommande kallelse.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Tävlingsresa
KM
Ågestakartan
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
§3/9 PB skickar erfarenheterna från kartplanket år 2010 till Mats Eriksson
för arkivering.
Inköp av OCAD version 10 skall ske som 1 uppgradering och 3 nya
fullversioner till en kostnad av 1266€, ansvarig är FH.
Inköp av OL-skärmar sker via BH som beställer 40 st istället för
tidigare beslutade 30 st.
§4 EKONOMI
Beslutades att subventioneringar av flerdagarstävlingar inte omfattar de dagar
som anmäld inte har deltagit. Detta gäller de som har tävlingslicens.
PdB fick i uppdrag att beställa komplettering av träningsoveraller.
Försäljningspris på mössan bestämdes till 150:-.
Oron för Momsredovisning dämpades med information att det gäller först när
föreningen har en omsättning högre än 250 000:-.
Den av MF redovisade Resultat- och Balansräkningen, 2011-04-19, lades till
handlingarna.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Motionsorientering den 9/6 skall genomföras enligt plan och MF är anmäld till
informationsmöte hos StOF.
PB har haft kontaktat med Christer Hedin som tagit på sig rollen som TL för
IFK Enskedes del av tävlingshelgen 17-18 september och Jan Frödin går in
som biträdande TL. Christer Hedin har ett nytt möte med Skogsluffarna under
maj månad. TS kontrollerar upp Nacka kommuns byggplaner för ridhuset och
ger Christer information om möjlighet med tänk parkeringsyta. TC vid
Tuppstugan ligger just nu kvar som slutbud.
IFK Enskedes åtagande för hantering av kartplank/start vid 10-Mila, 30/4 – 1/5
2011, rullar på med Roland Persson och Curt Balk som ansvariga.
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BH meddelar att det för Natti-Natti går att få till banor från Årstaskolan.
Beslutades att ha Årstaskolan som TC istället för Skanskvarnskolan, då det är
problem med omklädningsrummen på Skanskvarnskolan. TS meddelar Niklas
att han ska ta kontakt med Årstaskolans rektor för besked om vi får vara där.
För Sprint-DM 2012 har nu FH kartan ”Skönstaholm” som underlag för fortsatt
arbete.
BH ansvarar för terräng-KM i augusti.
§6 TRÄNINGAR
PdB ansvarar för att träningsplanering läggs in på hemsidan,.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Noterades att ett tackkort inkommit från 70-årshyllade Bengt Carlsson.
§8 KOMMITTÉER
Inom ungdomsverksamheten har upp till 21 deltagare varit med i Skattjakten.
Del 2, ”Fortsatt Orienteringsäventyr”, genomförs fram till sommaren.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Tävlingsresa
Det fanns tre förslag på resmål, Dalarna, Hälsingland samt Närke av
vilka Hälsingland föredrogs. TS fick uppdrag att kontakta Mona om
förslag på boende. FH lägger in info på hemsidan.
KM
Ansvarig för långdistans är PdB som hålls i samarbete med Järfälla och
vid Görveln 22 maj. BH ansvarar för medeldistans den 31 maj.
Information om båda aktiviteterna läggs ut på hemsidan.
Ågestakartan
Kartan delvis reviderad BH och Hugo skickar en kopia av originalkartfilen till FH och Ulf Persson. BH har orignal-kartfilen
§10 KOMMANDE MÖTEN
Onsdag 8 juni 2011, 19:00 preliminärt 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
Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2011

Sida 3 av 3

