IFK ENSKEDE

STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2013

Tid:
Plats:

2013-01-16 19:00
Hemma hos Mats Larsson, Frejgatan 89, Stockholm

Närvarande:

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

Delges:

Reviderat protokollet skickas ut med E-post till:
pelle-bengtsson@spray.se
goran@glanshed.com
martina.s.sundberg@gmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
bohedlund@hotmail.com
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
jansvard.org@gmail.com
Nästa möte hålls den 18 februari 2013, direkt efter årsmötet.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Valberedning
Verksamhetsberättelse för 2012
Årsmöte
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
punkterna:
Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för:
Ordförande PB, Kassör MS resp. Sekreterare GG.
Punkt 9 från styrelsemöte 5, 2012, Kläder, BH i samarbete med PdB.
§4 EKONOMI
MS … har sänt ut Resultat- och Balansräkning - daterad 2013-01-15 - som
gicks igenom. Dessa lades till handlingarna. Smärre justeringar mellan konton
kommer att ske till årsmötet.
… sänder bokföringen för 2012 till revisorerna.
… tar upp frågan med Nordea om högre ränta alternativt byta konto eller
bank.
PB sänder MS en Excel-fil för ekonomiredovisning, budget och uppföljning vid
tävlingar.
ML påpekade att vi troligen måste byta batteri och uppdatera våra SI-enheter,
20 st.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 18 november och
PB reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
PdB träningsplanering vid Enskede skola fram 21/3 har lagts upp på nätet.
MS kontaktar Mona Forslund för lokalbokning av Kärrtorp.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
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§8 KOMMITTÉER
Ungdomarna skall gå på ”Miniworld” (f.d. Leksakslandet) tillsammans med
ledare, TS.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Valberedning
GG hade missat att informera Valberedningen om styrelsemötet. Då
troligen inga korrigeringar i styrelsen kommer att ske fick GG uppdrag att
säkerställa uppgiften med Valberedningen.
Verksamhetsberättelse för 2012
GG har sänt ut uppdrag till ansvariga för att skapa förslag på
Verksamhetsberättelse. Korrektur på material till förslag skall sändas till
GG senast 25/1.
Årsmöte
FH tar fram dagordning och lägger ut den och inbjudan på Hemsidan.
Inbjudan läggs också in i Ekot.
MS gick igenom och korrigerade ett förslag på budget för 2013.
PB säkerställer bokning av lokal, priser och Verksamhetsplan för 2013.
TS kollar upp med förtäring.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Onsdag 18 februari 2013, direkt efter årsmötet.
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplanering 2013 2012-11-18 rev 1, 3 sidor.
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