IFK ENSKEDE

STYRELSEMÖTE 7, ÅR 2011

Tid:
Plats:

2011-12-07
Hemma hos Per Bengtsson, Svedalavägen 16, 3 tr., Johanneshov

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
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 17 januari 2012, 19:00, hos Mats Larsson,
Enskedevägen 27, Enskede.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet och passade på att framföra en sen gratulation från
styrelsen till Bosse på hans 70 årsdagen.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Aktivitetslista
Årsmöte - Årsfest
Klubbstuga
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
Punkt 9 från styrelsemöte 5. FH meddelade att Mats Eriksson väntar på
besked från ML om att serverbyte för hemsidan är slutfört.
Punkt 4. Länk till Kartbank för våra kartor kvarstår att slutföra.
Punkt 5. Slutredovisning av ekonomi för Enskedekampen, Erstaviksdubbeln, kvarstår.
Punkt 9. Kartavtal kvarstår.
§4 EKONOMI
MS informerade:
Att ersättning för vårt arbete vid 10MILA 2010 har kommit in, c:a 40’ .
Att Enskedekamp preliminärt har en intäkt på 92’ och en utgiftspost på
c:a 45’ vilket ger c:a 45’ netto. Kostnader för karttryck har varit en stötesten.
För framtida tävlingssamarbete skall avtal skrivas innan arrangemang
genomförs för att undvika utdragna förhandlingar efteråt. Bidrag från
Stockholms Idrottsförvaltning har gett 8’ per klubb.
Att i Balansrapporten, konto 1510, uppgår endast 1 500:- av 31 000:som krav på klubbmedlemmar.
Att SÖKA har gett information att vi kommer att få kartbidrag.
MS föreslog att nya konton skall läggas upp. Nya konton skall vara:
Bingolotter, Ungdomsverksamhet och att kontot för Fordringar delas på
Fordringar-Klubbmedlemmar och Fordringar-Externa. Styrelsen tillstyrkte detta.
PB har fått förfrågan från Mona Forslund om att beställa förtryckta kuvert för
distribution av Ekot. Styrelsen beslöt att beställa enligt offert från Föreningshuset.
Styrelsen beslöt att fastställa medlemspriset för de nya tröjorna till 260:- för
vuxna och 160:- för ungdomar.
Resultat- och Balansrapport lades till handlingarna.
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§5 TÄVLINGSPLANERING
Beslöts att hänvisa till Aktivitetsplan som skapades under planeringsdagen,
den 3 december 2012. Aktivitetsplanen uppdateras av PB och bifogas som
bilaga till detta protokoll. (Den granskade upplagan.)
§6 TRÄNINGAR
PdB kontrollerar och uppdaterar tider för träningsprogram på hemsidan. Även
styrelsemöten och liknande kända klubbaktiviteter skall tas med i hemsidans
kalender.
TS informerade att ungdomarna tränar enligt kalender och har haft en extra
aktivitet i form av Bowling.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga inkomna skrivelser har rapporterats.
§8 KOMMITTÉER
Roland Persson och Curt Balck har deltagit i möte med 10MILA-gruppen för år
2013, och kommer med dokumentation från mötet den 10/9.
PdB kontrollerar upp avgifter för anmälan till MTB-O.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Aktivitetslista från Planeringsdagen
Se bilaga 1.
Noterade punkter:
Natti-Natti, alternativt från OK ÄÖ:s klubbstuga. Tävlingsledare sökes
men förslag var Martin Wåhlander, Erica Sohlberg-Andersson eller
Ulf Bylund. TS undersöker.
PB sänder info till styrelsen om träff hos StOF, den 16/1 2012, ang.
SM 2015.
Tävlingshelg 31/8 – 1/9 föreslogs Hemfosa om samarbete alt.
Harberget om vi väljer att hålla en egen Medeldistanstävling.
Vinterserien ok.
Vi har tilldelats ett StOF-arrangemang, HD13-14 träff, som vi håller i
vid Ravinenstugan. TS informerar i Ekot.
EM i Dalarna, PdB informerar i Ekot och undersöker boende.
Årsmöte - Årsfest
Förslag på tid och lokal för årsmöte – årsfest sattes till 18 februari 2012
med årsmöte, kl. 17.00, i Ravinens klubbstuga och efterföljande årsfest
på Hellasgården, kl. 18.00. PB informerar Mona Forslund om att
förbereda priser. Sammanhållande är EA.
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Styrelsens medlemmar uppmanas att sammanställa underlag för
verksamhetsberättelsen och sända till GG så att verksamhetsberättelsen
kan justeras vid nästa styrelsemöte.
Klubbstuga
TS, MS och FH fortsätter att bearbeta material som togs fram vid
planeringsdagen.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Onsdag 18 januari 2012, 19:00 hos Mats Larsson, ML.
Till detta styrelsemöte kallas även sammankallande för valberedningen,
Hugo Isgren.
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
Verksamhetsplanering 2012 2011-12-03 rev 1 2011-12-07, 3 sidor.
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