Föreningen Idla
Protokoll från styrelsemöte onsdagen den 15 september 2010
Plats: Östermalms föreningsråd
Närvarande: Karin Törngren, ordförande
Margareta Englund
Birgitta Gedeborg
Inger Norstedt
Jane Karlsson Tengvar
IngaLill Lunde
Dagmar Thullberg
Inga-Maria Bergkvist (adj)

(nr 5/2010)

Förhinder hade anmälts av Linda Ericsson och Astrid Sivander

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av justerare
Margareta Englund valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Ekonomi
Inger redogjorde för föreningens ekonomi:
Inger hade gjort en redovisning över hur de pengar föreningen fått genom Idrottslyftet
använts. Redovisningen hade skickats till Svenska Gymnastikförbundet, som godkänt den.
Föreningen kan nu söka pengar för innevarande år.
Inger hade vidare lämnat en redovisning till Vaxholms kommun för att få det lokala
aktivitetsstödet på 600 kr.
Inger hade också lämnat en redovisning till Riksidrottförbundet. Föreningen hade beviljats ett
bidrag på drygt 10.000 kr.
Inger meddelade att träningsavgifterna börjat komma in.
Avgiften för lokalen i Sollentuna har höjts från 1040 kr per termin till 6500 kr.
Sommarlägret hade 23 deltagare, 30 personer inklusive ledare och personal. Avgifterna hade
betalats in och redovisats, 58000 kr. (Bilaga 1)
Avgifterna för träningsresan hade betalts in av deltagarna.
Budgeten ser ut att hålla. Medlemsavgiften kommer inte att behöver inte höjas.

§ 6 Kickoffen
Karin hade skrivit en redogörelse (Bilaga 2).
Barnledarna hade önskemål om en våravslutning i början av april. I samband med
våravslutningen skall föreningen fira sitt tioårsjubileum. Inga-Maria hade undersökt några
lokaler, Tibbleteatern, Vällingbyteatern och en lokal i Sollentuna. Inga-Maria fick i uppdrag
att göra förfrågningar om Riddarfjärdsskolan.
§ 7. Söka pengar från Idrottslyftet och Idlastiftelsen
Pengar från Idrottslyftet kan sökas under hela året. Styrelsen beslöt att vänta med att söka
pengar tills det blir fler ungdomsaktiviteter.
Karin fick i uppdrag att skriva till Stiftelsen och be dem komma med förslag till ett nytt avtal
och samtidigt be om bidrag till Föreningen Idlas tioårsjubilum.
Dessutom söker vi ett bidrag från Stiftelsen för den Estniska föreningens räkning. Syftet är att
utbilda estniska Idlalärare. (Bilaga 3).
§ 8 Förfrågan från Estland om att utbilda Idlalärare
Föreningen hade fått en förfrågan om att utbilda Idlalärare i Estland. Karin hade svarat att det
eventuellt skulle gå hösten 2011 om finansieringen kunde ordnas.
Angående finansiering se § 7.
§ 9 Föreningen Idla fyller tio år 2011
Jubileet kommer att firas i anslutning till vårgalan.
§ 10 Barnlägret
Barnlägret hade varit lyckat. 23 barn hade deltagit.
Styrelsen beslöt att de som hjälpt till i köket skulle få varsin tröja och handduk.
§ 11 Hälsomässan
Diskuterades föreningens deltagande i Hälsomässan. Ingen i styrelsen kunde ansvara för
montern. Karin fick i uppdrag att tala med Ulla Eklöf.
§ 12 Kamratverksamheten
Föredraget den 22 september ”Utseendets betydelse för själen – en make-upshow med Olly
Grün, måste inställas p.g.a. att föredragshållaren är sjuk. Birgitta fick i uppdrag att fråga Olly
Grün om hon kan komma den 17 november istället.
Filmkvällen, som bestämts till detta datum, kan flyttas till annat tillfälle.
§ 13 IdlaNytt/hemsidan
Karin fick i uppdrag att tala med Ulla Eklöf om IdlaNytt.
Linda Roth hade meddelat att hon inte kunde hjälpa till med hemsidan.
Linda Eriksson skulle tillfrågas om hon tillsammans med Jane Tengvar ville gå en kurs för att
lära sig lägga in uppgifter på hemsidan. Kursen anordnas av Svenska Gymnastikförbundet.
§ 14 Kursprogrammet
Karin skulle ge markandsföringsgruppen i uppdrag att göra en trevligare och bättre layout på
kursprogram.
§ 15 Förrådet

Jane fick i uppdrag att göra en förteckning över vad som finns i förrådet. Dessutom behövs en
stång att hänga kläder på. Jane bör också se till att alla kjolar lämnas tillbaka.
§ 16 Rival
Som tack för att några Idla-flickor deltog i TV4:s program på Operans tak inför
kronprinsessans bröllop har Mark Levengood bjudit in 20 damer till en föreställning på Rival,
den 10 oktober. Karin hade sammanställt en lista med förslag på 20 damer. Förslaget
godkändes av styrelsen.
§ 17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 29 oktober kl. 10-12.
Lokal Sockerbruksgränd 11 i Tanto.
Mötet därpå måndagen den 6 december kl. 12-14, Östermalms föreningsråd.
Vid protokollet:

Dagmar Thullberg

Justeras:

Margareta Englund

Karin Törngren

