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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2015
Tid:
Plats:

2015-04-21 19:00
Hemma hos Fredrik Hedin, Fullerstavägen 28, Huddinge

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)
Fredrik Hedin (FH)

Delges:

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

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 9 juni, hemma hos Elin Ahlström, Öringebacken 14,
Tyresö
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. 95-årsjubileum
§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. TS skickar ut en påminnelse per
mail till ungdomarna om att betala in medlemsavgift.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19,
revidering 4, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
TS kollar upp om vi kan boka Enskede skola inför hösten 2015. Skulle ha skett
senast 15 april.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Ungdomsträningen på torsdagar sker under våren från Ågesta.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
1. 95-årsjubileum – uppmärksammas i samband med Natti-Natti genom
exempelvis inbjudan. Om klubben får en ny klubblokal skulle det kunna
ordnas invigning/95-årsjubilem efter sommaren.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 9 juni hemma hos EA
Den 18 augusti hemma hos TS
Den 6 oktober hemma hos BH
Den 1 december hemma hos ML
Den 12 januari (2016), hemma hos MS
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Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

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