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IFK ENSKEDE

STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2014

Tid:
Plats:

2014-01-13 19:00
Hemma hos Martina Sundberg, Stora Kvinns Väg 76, Fruängen

Närvarande:

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

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
Suppleant
Suppleant
Ledamot

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 15 februari 2014, direkt efter årsmötet. Preliminärt i
Haninges klubbstuga, Rudan.
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
LOK-stöd
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för:
Kassör MS.
Punkt 9 angående priser på kartor kvarstår. Christer Hedin håller i detta
och återkommer med stöd av svar som MS erhållit från Lasse Forsberg
samt avtal efter samråd med Skogsluffarna.
§4 EKONOMI
MS gick igenom Resultat- och balansräkning och informerade att inkomst för
Ågestakartan inte är reglerad med Skogsluffarna. Ersättning för 10-MILA 2013
är ännu inte reglerat. Flera fakturor till lag från Orienteringsgymnasier, som
deltog i Natti Natti, har inte betalats och är svåra att följa upp.
MS redovisade förslag till budget vilken i justerad form kommer att visas på
årsmötet.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12,
revidering 1, PB reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Inget att rapportera.
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§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
LOK-stöd
MS har kollat via IdrottOnLine och fått fram att 2 grupper ger ca 3000:medan en indelning i flera grupper kan ge ytterligare 800:- till 1000:- i
bidrag. Till 2014 ges bidrag endast för ledare och deltagare. Styrelsen
beslutade att det inte är värt besväret att försöka dela in i fler grupper
bara för att få extra bidraget för 2013.
MS sköter rapporter direkt vid avslut av träning.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Direkt efter årsmötet.
Göran Glanshed, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12,
revidering 1, 3 sidor.
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