IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4, ÅR 2011
Tid:
Plats:

2011-06-08
Hemma hos Therese Sjöberg, Vinkelhaksvägen 7 1tr, Älta

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)

Frånvarande: Mats Larsson (ML)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

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
Samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 24 augusti 2011, 19:00, hos Martina Forsberg
– Sundberg, portkod 5639.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
10MILA 2013
Eniro
Ungdomens 10MILA
Karta Årstaskolan
Folder om IFK Enskede
Hemsidan
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
Kvarstående punkter från föregående protokoll är slutbehandlade.
Inga nya kvarstående frågor har tillkommit.
§4 EKONOMI
MF meddelade att klubben har fått ersättning från Tullinge SK, för utfört arbetet
vid kartplank och start under 10MILA 2011.
Vi har ännu inte fått någon ersättning för arbetet vid 10MILA 2010. MF sänder
förfrågan till lämplig person inom 10MILA ’s styrelse med kopia till Gunnar
Persson.
Den av MF redovisade Resultat- och Balansräkningen, 2011-04-19, lades till
handlingarna med påpekan att konto 4206 belastats med kostnad inköp av
OCAD.
Konto 4203 belastas med 200 % av budget då SÖKA fakturerat dubbla
kostnader än från närmaste tidigare år. MF undersöker med Christer Hedin om
vi har fått kartbidrag som under de senaste åren kan ha sänkt kostnaden .
§5 TÄVLINGSPLANERING
Motionsorientering den 9/6 skall genomföras enligt plan vid Enskede IP.
Roland Persson står som ansvarig för att arrangera Sommarserien vid Ågesta
den 28/6.
IFK Enskedes del av tävlingshelgen 17-18 september flyter på enligt plan.
Christer Hedin har ett nytt möte 13/6. Skogsluffarna har önskemål om att
tillhandahålla duschar med tempererat vatten. PdB tar upp med Christer att
kontrollera möjlighet till få bidrag för Baja-Major och varmvatten. TS meddelade
att Nacka kommuns byggplaner för ridhuset fortfarande är oklart och om det
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kommer att påverkar möjligheten till att ha parkering på ängen.
Förhoppningsvis kan vi ha parkering där och TS följer upp.
PB ber Roland Persson om rapport/dokumentation om arbetet vid 10MILA
2011.
TS meddelar att hon/Niklas för Natti-Natti har fått ok med omklädningsrum och
skolplan vid Årstaskolan. TS undersöker om vi behöver ha polistillstånd för
tävlingen den 28/9.
För Sprint-DM 2012, maj 2012, är Jan Svärd TL och han var tävlingskontrollant
vid Järfällas Sprint-DM 2011.
BH ansvarar för terräng-KM i augusti, tisdag före skolstart.
§6 TRÄNINGAR
Träningsplanering för hösten lägger PdB in på hemsidan. Mona Forslund
vidtalas att boka Kärrtorp 25/8 – 15/9 samt Enskedeskolan från 22/9. MF kollar
bokningsbetalning och ”noll-taxa”.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inbjudan från StOF till ledarträff 13/6. PB är anmäld.
§8 KOMMITTÉER
Vi har deltagit på StOF’s sommarläger med 4 ungdomar.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
10MILA 2013
Styrelsen ställer sig positiv till den förfrågan som Roland Persson
besvarat från arrangören av 10MILA 2013. PB informerar Roland.
Eniro
Styrelsen avvisar förslag från Eniro om ”förbättrad” stöd för websökning
av föreningen. GG svarar på frågan från Eniro.
Ungdomens 10MILA
Information från Ungdomens 10MILA lämnades utan åtgärd då vi inte
har möjlighet till att sända något lag till tävlingen.
Karta Årstaskolan
Förfrågan från idrottslärare vid Årstaskolan om stöd med korrigering av
närliggande karta överlämnades till BH för vidare handläggning.
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Folder om IFK Enskede
FH presenterade idé till folder om klubben och jobbar vidare med texter.
Han efterlyser bilder och speciellt då på ungdomar. En notis om detta
läggs ut på hemsidan.
Hemsidan
Mats Eriksson vill få input i form av texter för upplägg av korrigerade
hemsidor på SyberEkot.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Onsdag 24 augusti 2011, 19:00 hos Martina Forsberg (Sundberg)
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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