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IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 5, ÅR 2015
Tid:
Plats:

2015-08-18 19:00
Hemma hos Therese Sjöberg, Myggdalsvägen 61, Tyresö

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Martina Sundberg (MS)
Caroline Sjökvist (CS)
Bosse Hedlund (BH)
Therese Sjöberg (TS)
Patric de Boussard (PdB)
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 6 oktober, hemma hos Mats Larsson,
Västmannagatan 95, Stockholm
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. 10-MILA 2018
2. Adressgrupp för StOF-nytt
3. Registrera klubben på svenska spel

§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. Vi är nu inne på andra halvåret
och inkomsterna är strax under vad som är budgeterat på årsbasis. När det
gäller kostnaderna så ligger de under vad som är budgeterat på årsbasis men
då återstår höstens tävlingar vilket kommer att dra upp kostnaderna för året.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19,
revidering 6, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planen är att klubben börjar i Ågesta efter sommaren för att senare flytta till
Enskede när hösten kommer. Det blir ca 4 träningar i Ågesta. Träningen i
Ågesta startar den 20 augusti. Den 27 augusti håller Patric en kurs för föräldrar
och vuxna nybörjare.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Ungdomskommittén har haft ett planeringsmöte och planerat träningar och
tävlingar för hösten.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
1. 10-MILA 2018 – togs upp i verksamhetsplaneringen
2. Adressgrupp för StOF-nytt. ML ansvarar för att uppdatera en aktuell
adresslista
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3. Frågan om att registrera klubben via svenska spel har kommit upp för att
kolla upp om klubben ska få pengar. MS kollar upp detta.
§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 6 oktober hemma hos ML
Den 1 december hemma hos BH
Den 12 januari (2016), hemma hos MS

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19, revidering 6,
5 sidor.
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