IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 5, ÅR 2011
Tid:
Plats:

2011-08-24
Hemma hos Martina Sundberg, Stora Kvinns Väg 76, Älvsjö

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Martina Sundberg (MS)
Göran Glanshed (GG)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Therese Sjöberg (TS)
Mats Larsson (ML)
Elin Ahlström (EA)

Frånvarande: Bosse Hedlund (BH)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot

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 5 oktober 2011, 19:00, hos Bo Hedlund,
Krokvägen 50, Enskede.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Lidingöloppet
Halikko
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
Punkt 4. MS kvarstående punkt om faktura från SÖKA med fråga till
Christer Hedin. MS kvarstående punkt om ersättning för 10MILA 2010.
Punkt 5. PB tar på nytt upp med Roland Persson om rapport dokumentation om arbetet vid 10MILA 2011.
Punkt 9. FH slutför arbete med Folder/Hemsida.
§4 EKONOMI
MS kontroller upp vad som krävs för att få bidrag och ”noll-taxa” från
Stockholm.
MS kontrollerar med BH tariffer för kartkostnader, bl. a. för Sommarskubbet.
MS fördelar f o m 2012 konto 4203 för kartkostnader i flera konton, typ SÖKA
och Ågesta.
MS undersöker möjlighet att byta till Nordeas ”Affärspaket BAS” samt möjlighet
till att få bättre ränta kapital än på konto av typ ”Girokapitalkonto”.
Resultat- och Balansrapport lades till handlingarna.
Styrelsen beslöt att klubben för 2011 betalar 50 % av ordinarie anmälningsavgift. Från 2012 betalas 100 % för flerdagarstävlingar upp till 120:- per dag.
Betalning sker mot kvitto eller redovisning av egen betald anmälningsavgift.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Erstaviksdubbeln. IFK Enskedes del av tävlingshelgen 17-18 september flyter
på enligt plan. Fortfarande kvarstår tveksamhet kring handläggning av duschar.
Natti-Natti. TS har lämnat in ansökan om polistillstånd för tävlingen den 28/9.
Utrymme för sjukvård och marka ännu ej klart.
Sprint-DM 2012. PdB bygger kontrollbockar. FH beräknar 50 kontrollvakter för
tävlingen. Tävlingsdatum för Sprint-DM 8/5 2012.
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§6 TRÄNINGAR
Träningsprogram för hösten är utlagt av PdB in på hemsidan och lokaler är
bokade.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Under perioden har inga skrivelser inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Nybörjarkurs har drygt 10 anmälda. Kursen omfattar 6 tillfällen och kostnad
200:- per deltagare som inte redan är medlem. Ungdomskommittén ansvarar
för genomförandet.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Lidingöloppet
FH har kontaktat Roland Persson som inte fått någon förfrågan.
Styrelsen tycker att klubben i år avstår från deltagande, vi har inte
kapacitet att ställa upp på grund av flera andra arrangemang under
hösten.
Halikko
Styrelsen stödjer deltagande och beslutar om subvention vid nästa
styrelsemöte.
§10 KOMMANDE MÖTEN
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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