IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 4, ÅR 2014
Tid:
Plats:

2014-06-10 19:00
Hemma hos Elin Ahlström, Öringebacken 14, Tyresö

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Martina Sundberg (MS)
Caroline Sjökvist (CS)
Patric de Boussard (PdB)
Therese Sjöberg (TS)
Elin Ahlström (EA)
Mats Larsson (ML)

Ej närvarande: Fredrik Hedin (FH)
Bosse Hedlund (BH)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot
Ledamot

Reviderat protokollet skickas ut med E-post till:
pelle-bengtsson@spray.se
caroline_sjokvist@hotmail.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
samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 19 augusti 2014, hos Therese Sjöberg,
Myggdalsvägen 61, Tyresö
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Vimpel
2. SI-pinnar
3. Tallkrogens skola
4. Skogsluffarna
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för Kassör MS

§4 EKONOMI
MS gick igenom Resultat- och balansräkning
MS ska lägga in budgeten
MS ska kontakta Janne Frödin för att ge info om hur han kan söka bidrag för
ex. bajamajor. Det uppkom en diskussion om att det borde finnas en
tävlingskassör inför kommande tävlingar så att MS inte ska vara ansvarig även
för detta.
På 10-mila beslutades att chaufförerna skulle få betalt av klubben. Det blev
5200 kr
MS ska betala tävlingsavgiften till Soft för vår egen tävling
§5 TÄVLINGSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12,
revidering 2, CS reviderar. Se bilaga 1.
Diskussion kring hur vi får medlemmar att ställa upp på externa arrangemang
som maraton och midnattsloppet. www.bokat.se är en anmälningsfunktion som
skickas via mail där du kan svara om du kan ställa upp eller inte. Detta kan
kanske få fler att påminnas om olika arrangemang.
ML kan skriva ihop en lista på mailadresser. PdB kollar upp Yahoo-gruppen
som finns.
MS kollar upp vilket datum som årsmötet för 10-mila föreningen var
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
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§8 KOMMITTÉER
Ungdomskommittén kan rapportera att det var sommarläger 30 maj-1 juni. 8
ungdomar som mest deltog och 5 ledare. Ungdomskommittén har
kompletterats med Pelle Forsberg och Josefin Lindqvist
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Vimpeln – Pelle Forsberg vill gärna att vi uppdaterar vår vimpel till en modern.
Dock kan vi även behålla vår gamla också. Vi behöver designa denna nya
vimpel och PdB i samarbete med Pelle Forsberg kan få i uppgift att designa
denna. Vimpeln förvaras hos BH
SI-pinnar – vad har vi för policy kring detta med pinnar. Ska ungdomarna köpa
sina egna eller ska klubben betala för denna. Klubben har tidigare betalat
pinnar. Vi i syrelsen kommer fram till att ungdomar som vill ha en egen pinne
får köpa den själv. Det kommer även i fortsättningen att finnas lånepinne för de
som vill pröva på ett par gånger. Klubben tar upp beställningar av de ungdomar
som vill ha en egen pinne och köper in dessa. Kostnad 300 kr. Även vuxna får
köpa sin egen pinne.
Tallkrogens skola – Josse har pratat med ansvarig för skolan om möjligheter
att komma in i denna skola. Vi kommer inte ha någon gympasal men vi får
tillgång till fritidslokalerna där vi kan äta soppa efter träningen. Detta är
intressant. TS ansvarar för kontakten med ungdomskommittén.
Skogsluffarna – gemensamma ungdomsträningar är bra men det ställer
troligen krav på fler banor. Vi är positiva och vi bollar över detta på
ungdomskommittén. TS tar med detta till ungdomskommitténs möte nästa
vecka. PdB är träningsansvarig i klubben och håller kontakt med luffarna.
Kavlesamarbete kan vara intressant på ex. 25-manna då skulle klubbarna
kunna ha varsitt eget lag och eventuellt ha ett kombinationslag för ett
”andralag”. PdB får till uppgift att prata med Magnus i luffarna om vad avsikten
är och hur detta samarbete ska gå till.
Vi kan inte nu besluta om vi ska ha ett samarbete eller inte. Vi är beredda att
diskutera detta och skulle kunna ha några samarbeten under hösten 2014 och
sedan utvärdera.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 19 augusti, hemma hos TS.
Den 7 oktober, hemma hos BH
Den 2 december, hemma hos PB
Den 13 januari (2015), hemma hos MS

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

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