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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 1, ÅR 2015
Tid:
Plats:

2015-01-13 19:00
Hemma hos Martina Sundberg, Stora Kvinns Väg 76, Älvsjö

Närvarande:

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

Ej närvarande: Elin Ahlström (EA)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Ledamot
Suppleant

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 15 feb, Kunskapsskolan i Enskede, efter årsmötet
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
• Inga frågor
§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
• Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör
MS
• Punkt 2 från övriga frågor från styrelsemöte 6, 2014: Laserdata
(lantmäteriet) FH vill göra en karta över Johanneshov. Att köpa in
laserscanningen från lantmäteriet kostar 1000 kr. Styrelsen anser att
detta är ok.
• Punkt 2 från övriga frågor från styrelsemöte 7, 2014: Kläder till
ungdomsledarna: De enkla västarna kostar ca 650 kr. Styrelsen
bestämmer att vi beställer in några stycken i storlekarna S, M, L. PdB
beställer och bestämmer hur många som behövs.
§4 EKONOMI
MS gick igenom Resultat- och balansräkning tillika bokslut.
• Den stora kostnadsposten är tävlingsavgifter. Denna kostnad har ökat
p.g.a. att klubbarna har ökat kostnaden för att delta i tävling.
• Styrelsen diskuterade om posten ungdomsverksamheten En tanke MS
för fram är att ungdomskommittén får en egen budget som de kan råda
över.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19,
revidering 2, CS reviderar. Se bilaga 1.
Styrelsen har en diskussion kring Natti-Natti och hur vi ska få fler ungdomslag
att delta.
§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
Inga övriga frågor
§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 15 feb, Kunskapsskolan i Enskede, efter årsmötet

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19, revidering 2,
4 sidor.
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