IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 5 ÅR 2016
Tid:
Plats:

2016-08-15 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)
Elin Ahlström (EA)
Mats Larsson (ML)

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
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
elin.ahlstrom@afconsult.com
mats.larsson@agero.se
christopher.lindqvist@nynashamn.se

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 5 oktober 2016
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Kvittoskrivare
2. O-ringen

§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
 Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör
MS
 Punkt 4 från styrelsemöte 3, 2016, MS redovisade vad hon och banken
gick igenom på det ekonomiska mötet. Banktjänstemannen 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 har nu fått in de protokoll som behövs för placering
§4 EKONOMI
MS gick igenom resultatrapporten och balansrapporten. Vårens tävling är inte
slutredovisad ännu. Janne Frödin ska göra detta tillsammans med
tävlingsledaren för Hellas.
Vi arrangerade inte någon sommarserie i år därmed kommer posten lokala
orienteringsarrangemang att vara lägre än budgeterat.
MS har nu fått in de protokoll som behövs för att kunna placera en del av
klubbens pengar. Styrelsen har sedan tidigare bestämt att 100 000 kr ska
placeras.
§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 6, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt. Träningen börjar åter på torsdag den
18 augusti från klubblokalen.
§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. CS har haft kontakt med
informationskommittén, UK, arrangemangskommittén och ungdomskommittén.
MS kontaktar Ulrika Axell för att höra om klubben fick några pengar för att
plocka skräp.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
1. Kvittoskrivare: de kostar ca 2000 kr. Klubben köper in 2 stycken. ML
ansvarar för att köpa in dessa.
2. O-ringen: CL och MS var på möte den 14 juni. CL och MS redovisade
vad som sades på mötet. Styrelsen är försiktigt positiv och vill veta vidare
vad som sker. CL blir kontaktperson gentemot organisationen o-ringen.

§10 KOMMANDE MÖTEN
6
7

2016-10-05 18:00
2016-12-07 18:00

EA
ML

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 6, 7 sidor.
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