IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 3, ÅR 2016
Tid:
Plats:

2016-04-13 18:00
Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra

Närvarande:

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

Ej närvarande: Elin Ahlström (EA)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
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
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se
christopher.lindqvist@nynashamn.se
samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com

Nästa möte hålls den 8 juni 2016
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Mästartröjan
2. Milersättning
3. Namn på klubblokalen
4. Inköp diplom
§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
Ett nytt elavtal har ingåtts med Borås-elhandel via Elskling. Avtalet gäller rörligt
pris. MS gick igenom resultatrapporten och balansrapporten. MS skriver ihop
en text om medelemsavgifter och medlemslicens och skickar detta till ML som
lägger upp detta på hemsidan. MS redovisade vad hon och banken gick
igenom på det ekonomiska mötet. Banktjänstemannan tyckte att klubben bör
placera en del av kapitalet mer långsiktigt i fonder. Styrelsen föreslår att vi
placerar 100 000 kr i en mer långsiktig fond (Nordea stratega 30). MS kollar
upp vad detta innebär för deklarationen och om det inte innebär någon större
förändring så kontaktar MS banken för placering.
Styrelsen bör ta ett större helhetsgrepp kring idrottslyftet. Vi kan kolla med
andra klubbar hur dessa gör med idrottslyftet. MS kollar med Älvsjö-Örby och
Skogsluffarna om de deltar och hur de gör.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 4, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt. TS har skickat in ansökan om att få
nyttja Tallkrogens skola och Enskede skola i 2:a hand. TS kollar upp så att
ansökan har kommit in.
Det är tisdagsträningar och torsdagsträningar som gäller.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
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§8 KOMMITTÉER
Kontinuerlig planering sker inom varje kommitté. Varje kommitté ska inför varje
styrelsemöte rapportera vad som har skett. CS kontaktar varje kommitté.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
1. Mästartröjan: Sverigelistan är kriteriet så Stockholm city cup ska ingå i
mästartröjan. Inget poängavdrag för kortklass.
2. Milersättning: styrelsen beslutar att rekommenderad milersättning vid behov
är 5kr/mil och passagerare
3. Namn på klubblokalen: klubblokalen heter Oppunda
4. Inköp diplom: Ungdomskommittén vill köpa in diplom. CL kollar upp pris och
antal
§10 KOMMANDE MÖTEN
4
5
6
7

2016-06-08 18:00
2016-08-17 18:00
2016-10-05 18:00
2016-12-07 18:00

TS
FH
EA
ML

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21, revidering 4,
5 sidor.
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