IFK ENSKEDE

STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2012

Tid:
Plats:

2012-04-19
Hemma hos Mats Larsson, Enskedevägen 27, Enskede

Närvarande:

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

Ej närvarande: Fredrik Hedin (FH)
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.s.sundberg@gmail.com
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 14 juni 2012, hemma hos Elin Ahlström,
Lupingränd 1, 135 37 TYRESÖ.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Flaten
Harriet Eriksson in memorial
Mail-adress till klubben
Lås till SI-enheter
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
Kvarstående frågor i tidigare protokoll är slutförda.
Punkt 9 från styrelsemöte 1, 2012, Mästartröjan, är slutfört.
Punkt 9 från styrelsemöte 2, 2012, FH handlägger inköp av skrivare.
Punkt 9 från styrelsemöte 2, 2012, MS har kvar åtgärd med kartavtal.
§4 EKONOMI
MS gick igenom Resultat- och balansräkning och dessa lades sedan till
handlingarna.
MS kontaktar Lasse Forsberg på StOF angående ersättning för HD14
arrangemanget.
MS ger FH information som skall tas in i Ekot för återbetalning av felaktigt
angiven årsavgift.
Styrelsen beslöt att klubben ”stödköper” Bingolotter som blir ”över”, men bara
vid enstaka tillfällen.
§5 TÄVLINGSPLANERING
PB reviderar aktivitetslistan. Se bilaga 1.
Alla styrelsemedlemmar skall se till deras personliga inställningar på klubbens
hemsida ger möjlighet att visa sina kontaktvägar för telefon, mobil, mail-adress
o dyl.
§6 TRÄNINGAR
TS har bokat Enskede skola från 27/9 – Påskveckan 2013, 18:00 – 20:00.
PdB gör planering för torsdagstäningarna.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
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§8 KOMMITTÉER
Ingen ny information fanns att redovisa.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Flaten
PdB söker kontakt med Jordbänningarna i Haninge för att få deras
erfarenhet kring ombyggnad vid Rudan. Detta för att ha som input för
Flaten. 26/5 anordnas Flaten-dagen och BH fick i uppdrag att skapa en
enkel O-bana för introduktion alternativt en bana för mini-knat. FH och
PdB håller i kontakt med Patrick Ericsson på Nya–Flaten. PB stöder vid
kommunkontakt samt tar fram verksamhets- och lokalbeskrivning. MS
tar fram en ”Infolapp” med adress och telefonnummer till kontaktpersoner och till hemsidan.
Harriet Eriksson in memorial
MS har satt in pengar på minnesfond. BH kontaktar Gunnar Persson för
att skriva något i Ekot.
Mail-adress till klubben
GG meddelade att en ny mail-adress skapats för extern kontakt med
klubben. Mail-adressen har satts in på Idrotten-on-line, Eventor och på
hemsidan. Den nya adressen är kontakt@ifkenskede.se och den är
direkt kopplad till den so är sekreterare för klubben. GG kollar upp att allt
skall fungera.
Lås till SI-enheter
PdB tog upp frågan om möjlighet att låsa SI-enheter. Styrelsen beslöt att
avvakta med beslut.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Torsdag 14 juni 2012, 19:00 hos Elin Ahlström
Onsdag 22 augusti 2012, 19:00 hos Therese Sjöberg
Onsdag 3 oktober 2012, 19:00 hos Bo Hedlund
Onsdag 5 december 2012, 19:00 hos Per Bengtsson
Onsdag 16 januari 2013, 19:00 hos Mats Larsson
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplanering 2012 2011-12-03 rev 4, 3 sidor.
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