IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6, ÅR 2011
Tid:
Plats:

2011-10-05
Hemma hos Bo Hedlund, Krokvägen 50, Enskede

Närvarande:

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

Delges:

Protokollet skickas ut med E-post till:
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
martina.s.sundberg@gmail.com OBS! Ny mail adress!
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 7 december 2011, 19:00, hos Per Bengtsson,
Svedalavägen 16, 3 tr, Johanneshov.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Klubbstuga
Kartavtal
Tröjor
Träningsoveraller
Planeringsdag
SM2015
Telefonlista
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
Punkt 9. FH fortsätter med att förbätra Folder/Hemsida.
§4 EKONOMI
MS informerade:
Att årets Enskedekamp har en intäkt på 78 000:-. I konto 4622 står IFK
Enskede för kostnader där ungdomar har blivit uttagna till läger. Beslutade
mellanskillnader för deltagare O-ringen arrangemanget 2011 är utbetalda.
Att ersättning för vårt arbete vid 10MILA 2010 inkommer under hösten
2011.
Att ”noll-taxa” har uppfyllts.
Att kostnader för Ågesta-kartan är en överenskommelse med
Skogsluffarna och att BH har en prislista.
Att hon har kontrollerat med Christer Hedin att kostnader från SÖKA är
korrekta.
Att hon har bytt till Nordeas ”Affärspaket BAS”. Till kontot är ett MasterCard kopplat och kan användas vid större inköp i samband med tävlingar eller
motsvarande.
Att faktureringsunderlag för Natti-Natti saknas. Hon följer upp via Mats
Eriksson.
MS flyttar 100 000:- från ”Postgirokonto” till ”Girokapitalkonto” för att få bättre
ränta på kapitalet.
Resultat- och Balansrapport lades till handlingarna.
Vi saknar en länk till Kartbanken från vår hemsida. På hemsidan skall också
finnas direkt information om de kartor som klubben har. ML kontaktar Mats
Eriksson om att skapa detta.
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§5 TÄVLINGSPLANERING
Erstaviksdubbeln. Något utvärderingsmöte har inte skett ännu. PB kontaktar
Christer Hedin för att få det mötet avklarat. Till barnpassningen hade Ida
Gawell införskaffat reflexvästar för miniorer. Dessa finns hos BH för framtida
bruk. ML hade det totala engagemanget för att programmera SI-brickor för
såväl IFK Enskede som Skogsluffarna. Generellt var känslan att arbetet gått
bra under uppbyggnad av TC och duschutrymme. En idé var att placera en
”mini-marka” vid duscharna om man vid framtida tävlingar får ett lika stort
avstånd mellan TC och dusch som i år.
Natti-Natti. TS blev inte bara ett stöd för Nicklas Wickander utan mer en
parallell TL. Ett polistillstånd visade sig vara bra att ha för att lugna ner
irriterade närboende. Nicklas sammanställer en utvärdering som stöd för
avcheckning av tävlingens genomförande.
Skinkloppet. Ravinens klubbstugan är bokad till den 11/12 2011.
Sprint-DM 2012. Tävlingsdatum för Sprint-DM är 9/5 2012 och inte 8/5 2012
som skrivits i föregående protokoll.
Tävlingsansökan skall vara inlämnad för 1/11 2011 för att komma in i
Skogssports tävlingsbilaga för 2012. FH åtog sig att informera och stödja Jan
Svärd för Sprint-DM 2012 och PB ansvarar för att Natti-Natti 2012, 26/9 2012,
kommer med. Förslag på tävlingsområde för Natti-Natti 2012 är Hagsätra.
§6 TRÄNINGAR
PdB kontrollerar upp tider för träningsprogram på hemsidan för att undvika
krock med tider då MS och TS är upptagna. Tider för träning vid Hökarängsskolan läggs in på hemsidan. TS sänder PdB information om tider.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Information om utbildning i skapande av hemsida via Idott-On-Line lades till
handlingarna utan åtgärd. Vi fortsätter med eget upplägg.
§8 KOMMITTÉER
MS meddelade att ungdomar (3 deltagare) kommer att åka till Daladubbeln.
Kostnad per deltagare beslutas av ungdomskommittén. Delen av kursen
”Nyckeljakten” är avslutad.
Roland Persson och Curt Balck har ombetts att dokumentera från mötet, 10/9,
med 10MILA-gruppen för år 2013.
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§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Klubbstuga
FH presenterade info från OK Södertörns hemsida om tankar på ny
klubbstuga vid Ågesta. Presentations- och diskussionsunderlag till
planeringsdagen förbereds. FH sammanhållande och tar tillsammans
med TS och MS fram idéer och frågeställningar.
Kartavtal
FH kontrollerar med Hans Rosén så att vi får fram ett avtal om nyttjandet
av kartfilen för Ågestakarta.
Tröjor
PdB presenterade ett förslag på en funktionströja tryckt i samma stil
som tävlingsdressens tröja. Beslöts att PdB skall beställa lämpligt antal
av alla storlekar.
Träningsoveraller
Information skall läggas in i Ekot samt på hemsidan med angiven sista
datum om att beställning skall ske. PdB beställer via Trimtex. BH
informerar om övrig materiel på 25-manna.
Planeringsdag
FH undersöker med OK Ä-Ö om vi kan hyra deras stuga i Älvsjö 26/11
alt. 27/11, med träning före planeringsmötet. PB tar fram agenda för
mötet.
SM2013
Vi har fått info från StOF om att det är fritt att ansöka om SM2013. PB
svarar.
Telefonlista
Styrelsens medlemmar uppmanas att kontrollera att aktuella telefonnummer finns på hemsidan och i aktuella positioner på ”Idrott On Line”. I
Ekot skall fortsättningsvis också aktuellt mobilnummer skrivas in.
§10 KOMMANDE MÖTEN
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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