IFK ENSKEDE
PROTOKOLL
EXTRA STYRELSEMÖTE, 2020
Tid:

2020-04-29 kl. 19:00

Plats:

Digitalt möte via Teams

Närvarande: Per Bengtsson (PB)
Martina Sundberg (MS)
Ulrika Axell (UA)
Christopher Lindqvist (CL)
Therese Sjöberg (TS)
Patric de Boussard (PdB)
Fredrik Hedin (FH)
Mats Larsson (ML)
Nina Atterlöf (NA)
Delges:

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Protokoll skickas ut med e-post till:
fredrik@ifkenskede.se
theresem@kth.se
martina.s.sundberg@gmail.com
patricdeboussard@hotmail.com
pelleb55@gmail.com
mats.larsson@agero.se
christopher.lindqvist@telia.com
nina.atterlof@gmail.com

1.

PB öppnade mötet.

2.

Dagordningen godkändes.

3.

O-Ringen 2025

Bakgrund: Med anledning av den utökade betänketiden för klubbarna, en viss oro kring
bristen på engagemang från storklubbarna och läget med tanke på det uppskjutna Oringen 2020 väljer vi att ha ett extra styrelsemöte för att behandla förankringsprocessen i
klubben samt styrelsens intällning till vårt deltagande som funktionärsförening.
För tillfället ligger vårt tidigare ja i träda. StOF har meddelats att vi behöver ta detta
ytterligare en gång. Detta skedde med hänvisning till den utökade betänketiden som kom
efter att vi meddelat vårt intresse samt med hänvisning till det uppskjutna O-ringen 2020.
Styrelsen beslutade att gå vidare med frågan om huruvida klubben ska medverka som
arrangörsförening vid O-Ringen 2025, och ge ytterligare information till och chans för
klubbmedlemmar att yttra sig. CL ansvarar för att ta fram en enkät som skickas ut via epost till medlemmarna den 4 maj, med svarsdatum senast 18 maj.
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Den 7 och 14 maj planeras att styrelsemedlemmar (CL, UA) närvarar vid
torsdagsträningen och informerar medlemmar om vad åtagandet kan innebära samt tar
in synpunkter och svarar på frågor.
Styrelsen har ett uppföljande möte 20 maj (PB bokar Teamsmöte).
4.

Övriga frågor

PB och MS har svarat på en enkät om bidrag till föreningar med anledning av
coronapandemin.
1 maj öppnar Riksidrottsförbundet möjligheten för föreningar att söka kompensationsstöd
som
en
del
av
regeringens
krispaket
till
idrottsrörelsen.
5.

Nästa ordinarie möte 3 juni.
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