IFK ENSKEDE
STYRELSEMÖTE 7 ÅR 2016
Tid:
Plats:

2016-12-07 18:00
Klubblokalen, Oppundavägen 21, Svedmyra

Närvarande:

Per Bengtsson (PB)
Martina Sundberg (MS)
Caroline Sjökvist (CS)
Patric de Boussard (PdB)
Therese Sjöberg (TS)
Fredrik Hedin (FH)

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ej närvarande: Christopher Lindqvist (CL) Ledamot
Elin Ahlström (EA)
Suppleant
Mats Larsson (ML)
Suppleant
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
samt revisorer:
janne@timbobryggan.se
hedlund@telia.com
Nästa möte hålls den 11 januari 2017
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§1 MÖTES ÖPPNADE
PB öppnade mötet.
§2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes – under övriga frågor:
1. 05-or till Domarudden
2. Idrottslyftet
3. Hyra ut lokalen
4. Riktlinjer

§3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll hade distribuerats och efter genomgång kvarstår
fortfarande punkterna:
 Punkt 8 från styrelsemöte 5, 2012, verksamhetsbeskrivning för kassör
MS
 Punkt 1 från övriga frågor från styrelsemöte 6, 2016, 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.

§4 EKONOMI
Den som köper kläder måste skriva på en lista som ligger i klubblokalen så att
MS kan fakturera.
FH sammanställer vilka OCAD licenser som vi har och vad det kostar att
uppdatera till senaste versionen på alla licenser så att MS kan lägga in detta i
budgeten för 2017. Klubben har i dagsläget 8 licenser.
MS gick igenom resultatrapporten och balansrapporten. Klubbens intäkter är lite
högre än budgeterat och klubbens kostnader är lägre än budgeterat.
MS kommer att skicka ut fakturor för ej start och kläder samt Halikko.
Ansökan om ledarutbildningsbidrag. TS sammanställer och skickar in innan 15
december.
MS vill starta ett PG konto till 10-mila 2018 och vill att klubben lånar ut 15 000
kr. Styrelsen beslutar att det är ok att starta ett plusgirokonto och att låna ut
pengar under förutsättning att de övriga arrangerande klubbarna gör detsamma.

§5 VERKSAMHETSPLANERING
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 8, CS reviderar. Se bilaga 1.
Mötet gick igenom Verksamhetsplan från planeringsdagen 2016-11-20,
revidering 1, CS reviderar. Se bilaga 2.
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§6 TRÄNINGAR
Planering av aktiviteter sker kontinuerligt.
§7 INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser utöver vidaresända informationer via e-post har inkommit.
§8 KOMMITTÉER
Kontinuerlig planering sker inom varje kommitté.
§9 ÖVRIGA FRÅGOR
Anmälda frågor som togs upp:
1. 05-or till Domarudden – 7 stycken (om alla kommer med) MS tar med detta i
budgeten.
2. Idrottslyftet – MS har fått anmärkning av revisorerna att idrottslyftet inte
redovisas på rätt sätt. Detta måste åtgärdas inför 2017.
3. Hyra ut lokalen – Förfrågan har kommit om att hyra lokalen för en
extrastämma. 700 kr för 2h har styrelsen bestämt att ta ut.
4. Riktlinjer – vi behöver sammanställa ett dokument med vilka beslut som vi har
tagit under 2016. Detta ska vara ett levande dokument. CS ansvarar för att
sammanställa detta.

§10 KOMMANDE MÖTEN
11 januari 2017 ML ansvarig för fika
Caroline Sjökvist, Sekreterare på detta möte

Bilaga 1
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2015-11-21,
revidering 8, 8 sidor.
Bilaga 2
IFK Enskede Verksamhetsplan från planeringsdagen 2016-11-20,
revidering 1, 5 sidor.
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