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2016-10-05 18:00
Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra
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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 7 december 2016
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. Utbildning i OLA
2. Klädbeställning
3. OCAD-licenser
4. Enkäten

§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 resultatrapporten och balansrapporten. Natti natti är delvis
redovisad men allt är inte fakturerat ännu. Vi kommer även få in lite mer pengar
från tävlingen som vi arrangerade i våras.
Avgifterna till vissa tävlingar i MTB-OL kostar mer än vad
orienteringstävlingarna gör. Ska vi i framtiden ha samma licensavgift för
orientering och MTB-OL om detta växer och blir större? Styrelsen kommer fram
till att detta blir en fråga för planeringsdagen.
MS har nu placerat 100 000 kr i en mer långsiktig placering. Dock behöver vi
justera protokollet från styrelsemöte 2.
Styrelsen beslutar att klubben står för boendekostnaden men ej resekostnaden
när det är kurser som sker på annan ort.

§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 7, CS reviderar. Se bilaga 1.
§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt. Träningen på torsdagar börjar den 26
oktober från Tallkrogens skola då vi har tillgång till gympahallen.
§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. CL berättar vad
ungdomskommittén behöver för informationskanaler och ska rapportera detta till
informationskommittén.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
1. Utbildning i OLA. Ett projekt för ungdomar och vuxna som är intresserade
som Mats L, Pelle och Fredrik skissat på. ML, FH och Pelle bollar vidare.
2. Kläder – PdB tänker att det ska köpas in cykelkläder som inte
subventioneras och har även lagt upp på hemsidan att man kan beställa nya
kläder nu. Klubben subventionerar kläderna fram till årsskiftet av det som
finns på lagret. PdB lägger upp detta på hemsidan. CL hämtar kläderna hos
Bosse för förvaring i klubblokalen.
3. OCAD-licenser. Klubben har ett visst antal licenser. Ingen ytterligare OCADlicens ska införskaffas.
4. Enkät – styrelsen genomförde tillsammans en enkät angående demokrati
och idrott i stadsdelen där vi har vår klubblokal (Enskede-Vantör)

§10 KOMMANDE MÖTEN
7

2016-12-07 18:00

ML

Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

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