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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 6, ÅR 2014
Tid:
Plats:

2014-10-07 19:00
Hemma Bosse Hedlund, Krokvägen 50, Enskede

Närvarande:

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

Ej närvarande: Fredrik Hedin (FH)

Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
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 2 december hemma hos Pelle Bengtsson,
Svedalavägen 16, Johanneshov, portkod 4628F
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
Skidläger
Laserdata (lantmäteriet)
Tävling på Huddinges marker
Beställa nya kläder
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för Kassör MS
Punkt 4 från styrelsemöte 5, 2014, MS ska själv söka bidrag för bajamajor för
vår tävling som vi hade i april 2014.

§4 EKONOMI
MS gick igenom Resultat- och balansräkningen. Inför planeringsmötet är det
bra om ungdomskommittén har ett möte innan så att vi kan få till en bra
ekonomisk planering samt en förplanering inför nästa år. MS kollar upp om vi
kan söka bidrag för omklädningsrummen för Natti-Natti. Underlag från OLA går
till MS som skickar ut fakturor. MS kollar upp PdB:s staravgifter i MBOL. PdB
har twittrat om Halikko och därmed betalar vi bara halva avgiften till tävlingen.
Josse och Pelle ska gå ungdomsledarutbildning den 14-16 november.
Punkt 9 från styrelsemöte 5, 2014, 10 stycken pinnar är inköpta och betalda

§5 TÄVLINGSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12
revidering 5, CS reviderar. Se bilaga 1.
Diskussion kring Natti-Natti. Varför var det bara 7 ungdomslag anmälda? EA
har mailat till klubbar som har varit med tidigare om varför de inte var med i år.
Natti-Natti kanske ska tillbaka till ett närområde för att locka fler lag.
MS kontaktar Pelle Forsberg angående bokning av kunskapsskolan i Enskede
inför planeringsdagen.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt. 6 stycken träningar kommer att ske
från Tallkrogens skola. 3 stycken under hösten 2014 och 3 stycken under
våren 2015. Detta innebär att klubben står för kostanden för soppa under
hösten som en testperiod. Torsdagsträningarna är numera en träning där
nästan endast ungdomar deltar.
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§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
§8 KOMMITTÉER
På Lidalägret för ungdomar var det 15 stycken med på lördagen och 13
stycken på söndagen. Inför kommande läger är det bra om kostnaderna är mer
specificerade så att det tydligt framgår vad alla betalar för. Ett formulär tas fram
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
1. Skidläger. Skogsluffarna ska ha ett läger i Högsbo den 5-7 december. Enskede
har erbjudits 10 platser. Det kostar 1000 kr/vuxen och 500 kr/barn. Pelle
Forsberg är intresserad av att delta. Styrelsen anser att det är fritt för
medlemmar att anmäla sig. Klubben subventionerar dock inte denna resa.
Skinkloppet går samma helg. Anmälan sker via hemsidan och betalning sker till
skogsluffarna.
2. Laserdata (lantmäteriet) Fredrik vill göra en karta över Johanneshov. Att köpa
in laserscanningen från lantmäteriet kostar 1000 kr. Styrelsen anser att detta är
ok.
3. Tävling på Huddinges marker. Christer Hedin står som kontaktperson fram till
årsskiftet när det gäller kartor. Huddinge kommun har en långsiktig planering
och undrar om vi ska ha tävling i Huddinge kommun under 2015. PB svarar att
klubben inte har någon sådan plan.
4. Beställa nya kläder. PdB beställer in nya overaller som det tas upp beställning
på innan själva beställningen sker. Ett förslag på ledarkläder tas fram som kan
användas av ungdomsledarna på träningarna så att dessa skiljer ut sig så att
föräldrar vet vilka som är ledare. PdB kollar upp prisbilden och kontaktar Pelle
Forsberg.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 2 december, hemma hos PB
Den 13 januari, hemma hos MS

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12, revidering 5,
4 sidor.
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