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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Inköp av små skärmar
2. Inköp av SI-enheter
3. Net 1-modem
4. Stockholmsstafetten

§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
•
•

Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör
MS
Frågan om att registrera klubben via svenska spel har kommit upp för att
kolla upp om klubben ska få pengar. MS kollar upp detta.
§4 EKONOMI

MS gick igenom Resultat- och balansräkning. MS har betalt in hyra för första
kvartalet för klubblokalen. Natti-Natti har arrangerats men ekonomin har inte
lagts in i resultatrapporten. Posten utbildning och kurser konto 7610 kommer att
överskridas då 4 stycken från klubben ska gå på BTU (barnledarutbildning) i
november. MS söker bidrag för kursen BTU vilket görs via idrott-online.
I och med klubblokalen kommer klubben troligtvis att gå minus gentemot
budget detta år. Försäkring för lokalen ligger på ca 1500 kr/år för inventarier
upp till 250 000 kr.
GEK sponsrade daglägret för ungdomar som arrangerades i september.
Skogskarlarna tar gett oss 1000 kr i stipendium eftersom klubben blev årets
bubblare i u-serien
FH har förhandlat fram ett kartavtal för Högdalstoppen. 800 kr/år för att kunna
träna på karta högdalstoppen. Pelle Forsberg kommer att ha kartfilen.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2014-11-19,
revidering 7, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
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§8 KOMMITTÉER
IFK Enskede blev årets bubblare i Ungdomsserien.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
1. Inköp av små skärmar – 20 st är inköpa
2. Inköp av SI-enheter – vi köper inte in några för tillfället
3. Net 1-modem – ML förklarar vad ett Net 1-modem är och det är bra teckning.
Brukar användas på tävlingar. Vi har blivit erbjudna att vara delägare ett
modem med Skarpnäck och Attunda. Kostnaden blir ca 1000 kr/år delat på 3.
Ett avtal bör i så fall skrivas. Då styrelsen inte är säker på om vi behöver detta
återremiss av frågan till ML
4. Stockholmsstafetten – 21 maj. Vi har blivit erbjudna att vara funktionärer.
Styrelsen anser att det blir för mycket så vi tackar nej.

§10 KOMMANDE MÖTEN
Den 1 december i klubblokalen, BH ordnar fika
Den 12 januari (2016), i klubblokalen MS ordnar fika

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2013-11-12, revidering 7,
6 sidor.
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