Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL 2 - 2019/2020 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 8 maj 2019 i
Huddinge.

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Tomas Ledell
Ann-Sofie Svärd Kullin, kassör
Dennis Westermark, sekreterare
Anssi Lehtevä,
Fredrik Kihlblom
§1
Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordföranden Peter Dacke.
§2
Justering
Beslutades Tomas Ledell, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll.
§3
Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning.
§4
Föregående protokoll
Dennis Westermark föredrog protokoll från det konstituerande styrelsesammanträdet den 24 april 2019.
Beslutades att godkänna protokollet.
§5
Klubbchefen rapporterar
Klubbchefen Per Synnerman rapporterade allmänt om HAIS pågående verksamhet.
Vad gäller anmälningarna till friidrottsskolan är de rekordhöga. Däremot är anmälningarna till den del av
friidrottsskolan som ska bedrivas i Visätra oroande låg varför olika åtgärder bör vidtas. En sådan åtgärd är att
Ledaren för friidrottsskolan ska träffa rektorn vid Visätra skolan för att se om skolan kan göra något för att öka
intresset.
Beslutades att Tomas Ledell ska ta kontakt med Huge för att undersöka om det finns några åtgärder som
Huge kan vidta för att öka intresset för friidrottsskolan i Visätra.
Per Synnerman meddelade också att den person som ansvarat för den löpande bokföringen ska avsluta sitt
uppdrag inom kort. Därefter ska ett bolag som heter Sifferakuten överta ansvaret för klubbens löpande
bokföring.
§6
Möte med nya ordföranden i Huddinge kommuns Kultur och fritidsnämnd
Ordföranden informerade styrelsen om att han, Tomas Ledell och Per Synnerman ska boka in ett möte med
den nya ordföranden i Kultur och fritidsnämnden.
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§7
Stadionklubbarna och Bahausgalan
Ordföranden informerade om den uppsägning Huddinge AIS lämnad in i slutet av mars år 2018 om att inte
längre vara medlem av stadionklubbarna. Denna uppsägning tolkas av Huddinge AIS som att utträdet gäller
från den 31/12 2018 medan stadionklubbarna tolkat den som att utträde ska ske den 31/12 2019.
Beslutades att Mats Krigh ska kontakta Stadionklubbarna och få uppsägningen bekräftad.
§8
Verksamhetsplan 2019
Den av årsstämman antagna verksamhetsplanen föredrogs. Utifrån verksamhetsplanen diskuterades olika
aktiviteter utifrån ett arbetsdokument som Peter Dacke arbetat fram, bilaga 1. I anslutning härtill fattades
följande beslut:
Öka antalet aktiva medlemmar från hela kommunen
Beslutade att Klubbchefen inför styrelsesammanträdet den 21 augusti 2019 ska förse styrelsen med uppgift
om antalet aktiva medlemmar;
Skapa förutsättningar för att förbättra den idrottsliga resultaten
Beslutades att Fredrik Kihlbom tillsammans med Per Synnerman ska kontakta sjukgymnast för att undersöka
om Huddinge AIS kan erhålla rabatter mot att rekommendera aktiva att vända sig till sjukgymnasten.
Beslutades att Dennis Westermark och Per Synnerman (tillsammans med Kenth Raitis) ska arbeta fram ett
dokument för utbildningsstege för både barn- ungdomstränare och elittränare.
Konkretisera vision, verksamhetsidé och värdegrund i den dagliga verksamheten
Det konstaterades att klubben behöver kommunikationsmaterial och arbeta fram konkreta förslag för hur våra
värdeord kan omsättas i praktiken. Samtliga ledamöter ombads att inkomma med sådana förslag.
Fördjupa samarbetet med Huddinge kommun
Beslutades att kontakta Huddinge kommun för att försöka få till stånd planlagda möten med kommunen för att
på så sätt ytterligare förbättra relationerna med kommunen.
Genomföra aktiviteter som stärker klubbkänslan
Beslutades att samtliga ledamöter i styrelsen ska inkomma med konkreta förslag till aktiviteter som stärker
klubbkänslan.
Långsiktig hållbar budget
Diskuterades att höja olika avgifter till klubben samtidigt som kvalitén på verksamheten höjs. Även frågan om
att intensifiera arbetet med sponsring diskuterades. Beslutades att samtliga ledamöter inom kort ska inkomma
med konkreta förslag till hur klubbens intäkter ska kunna öka.
Beslutades att ta fram en ny tydlig attestinstruktion.
Idrottsliga mål
De idrottsliga målen i bilaga 1 diskuterades.
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Beslutades att kommunicera dessa mål till klubbens barn- och ungdomstränare. Beslutades vidare att Per
Synnerman tillsammans med Math Krigh skull handha kommunikationen rörande de idrottsliga målen
avseende eliten med elittränarna.
Kommunikation och marknadsföring
Beslutades att delegera frågan om vilka konkreta kommunikations- och marknadsföringsåtgärder som behöver
vidtas för att uppfylla verksamhetsplanen till Fredrik Kihlblom och Tomas Ledell.
§9
Arbetsordning
Utkast till arbetsordning föredrogs. Beslutades att delegera till Dennis Westermark att slutföra styrelsens
arbetsordning.
§ 10
Ekonomiskt läge
Ann-Sofie Svärd Kullin föredrog klubbens ekonomiska läge. Ekonomin i klubben är god. Beslutades att
presentera en likviditetsprognos till styrelsesammanträdet den 21 augusti 2019.
§ 11
Resultat Kvantumjoggen
Uppgifter om resultaten från Kvantumjoggen har inkommit från Arrangörskommittén vilket föredrogs av Per
Synnerman.
§ 12
Klättervägg Storängshallen
Tomas Ledell redogjorde för samtal med företrädare för kommunen kring en efterfrågad klättervägg i
Storängshallen (en diskussion som initierats i samband med att gymnastiken delvis ska flytta sin verksamhet
till en ny hall). Beslutades att Tomas Ledell fortsättningsvis ansvarar för den frågan och han ska fortsätta
samtalen med gymnastiken.
§ 13
Inför friidrottsskolan, Huddingespelen och veteran SM
När det gäller friidrottsskolan meddelade Per Synnerman att han ansvarar för den delen men att han har
delegerat en stor del till Stina []. Cirka 12 ledare har engagerats. En återstående fråga är hur matfrågan ska
lösas.
Förberedelserna inför Huddingespelen pågår, liksom inför Veteran SM.
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§ 14
Mötets avslutande
Peter Dacke förklarade mötet avslutat och påminde om nästa styrelsemöte den 19 juni 2019 kl. 18.30 – 20.15.
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