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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Halikko
2. Linneaberg
3. Höstläger ungdomar
4. Fler klubbpinnar
5. Klubbvimpeln

§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 har lagt in underlag för
budgeten. MS ska även själv söka bidrag för bajamajor för vår tävling som vi
hade i april 2014.
§5 TÄVLINGSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12,
revidering 4, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt. Nu sker ett samarbete med
Skogsluffarna. Detta medför att vi kommer att vara ansvariga för att lägga
träningar varannan vecka och Skogsluffarna varannan vecka.
Torsdagsträningarna kommer att ske från brotorp under tre torsdagar. Under
hösten/vintern kommer vi ca var 4:e vecka ha träningar från tallkrogens skola
där vi kommer att ha tillgång till fritidsets lokaler. Det kommer att bli tre
träningar på hösten och tre träningar på våren. TS lägger in detta i kalendern
på hemsidan.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
PB har fått en inbjudan eftersom EIK fyller 100 år. 13-14 september
§8 KOMMITTÉER
Inga inkomna nyheter
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§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
Halikko. Ett lag är anmält och MS förslag är att alla som är med och medlemmar i
klubben ska betala 300 kr. Barn och ungdomar betalar 150 kr. Övriga i styrelsen
tycker att det låter rimligt. FH uppdaterar hemsidan.
Linneaberg. Pelle Forsberg har anmält vårt intresse att överta stugan vid
Linneaberg. Den passar dock inte som en klubbstuga för ungdomsträningar då
terrängen är för svår. Om vi skulle ta över denna är det underhåll som ska skötas.
Frågorna är många. Vad ska vi ha den till? Hur ska underhållet skötas? Detta måste
diskuteras på planeringsdagen.
Höstläger ungdomar. 20-21 september. Hur mycket vill klubben sponsra? Varje
barn/ungdom får betala 350 kr. Ledarna ska få detta gratis eftersom man ställer upp.
Klubbvimpel. PdB informerar om att vi fick en som var 3 meter istället för 4 meter
som vi beställt. Vi kommer att få en vimpel som är 4 meter och så ska vi skicka
tillbaka den som är 3 meter. Om vi vill behålla den som är 3 meter kostar detta 1450
kr. Styrelsen beslutar att PdB får fria händer att besluta om vi ska ha båda.
Klubbpinnar. Det händer att det krockar mellan skolorientering och träningar. Ibland
är pinnarna inte där de ska vara. Ska klubben köpa in 10 st nya pinnar till
ungdomskommittén? På så sätt kan Pelle Forsberg ha 10 stycken pinnar hemma
hos sig som han tar med träningar. Ett förslag är att vi kan kolla upp om idrottslyftet
kan bekosta nya pinnar på samma sätt som med kompasserna. TS kontaktar Mona
för att kolla hur det fungerar med idrottslyftet.
§10 KOMMANDE MÖTEN
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
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12, revidering 4, 4
sidor.
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