Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL 5 - 2019/2020 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 18
september 2019 i Huddinge.

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Tomas Ledell
Ann-Sofie Svärd Kullin, kassör
Dennis Westermark, sekreterare

Övriga närvarande:

Per Synnerman, Klubbchef
§1
Mötets öppnande

Sammanträdet öppnades av ordföranden Peter Dacke som hälsade alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§2
Justering
Beslutades att Ann-Sofie Svärd Kullin, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll.
§3
Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning.
§4
Föregående protokoll
Dennis Westermark föredrog protokoll från styrelsesammanträdet den 21 augusti 2019. Beslutades att
godkänna protokollet. Peter Dacke påminde om att utkast på styrelseprotokoll ska vara honom tillhanda
senast 1 vecka efter styrelsesammanträdet.
§5
Klubbchefen rapporterar
Per Synnerman rapporterade om HAIS pågående verksamhet.
Per meddelande att det antal aktiva som meddelades på årsmötet 2019 har visat sig vara felaktigt beroende
på att 44 tränare inräknades som aktiva. Den riktiga siffran skulle ha varit 506 aktiva istället för uppgivna 550
aktiva. Det innebär att om HAIS ska nå målet med en årlig ökning av 50 aktiva ska föreningen ha 556 aktiva
vid årsmötet 2020. Idag är vi fortfarande cirka 506 aktiva, men då är de nya aktiva, som nyligen erhållit
träningsavgiften, inte inräknade. Eftersom aktiva både börjar och slutar löpande är det relativt svårt att ha
kontroll på antalet aktiva månad för månad. Det kommer att bli enklare att få fram den siffran när HAIS övergår
till terminsfakturering. Beslutades att styrelseledamöterna ska få s.k. syn-access till registret över aktiva i
träningsgrupperna och att Per Synnerman ska skicka ut koder till ledamöterna för att möjliggöra detta.
Beslutades vidare att kansliet ska förse styrelsen med uppgift hur många som har börjat och hur många som
har slutat sedan senaste styrelsemötet, fördelat per åldersgrupp.
Beslutades också att Per Synnerman inför nästa styrelsemöte ska presentera en handlingsplan för hur målet
att nå 556 aktiva ska ha nåtts till årsmötet 2020. Per Synnerman meddelade att nyckeln är att fånga upp nya
aktiva i Visättra och Flemingsberg. Det är också viktigt med en mer aktiv rekrytering från friidrottsskolan och
den s.k. ”prova på dagen” som Stina Erlandson håller i.
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Per rapporterade att det under senare tid varit mycket tal om att förändra träningsgrupperna så att grupperna
även för de yngre årskullarna slås samman till en större grupp (ett team) i stället för att bestå av flera mindre
grupper. Det är i stora delar i linje med det upplägg som Per Synnerrman och Dennis Westermark i
presenterade på styrelsemötet i juni 2019. Beslutades dock att ändra så lite om möjligt i dagsläget eftersom en
sådan förändring behöver kommuniceras med grupperna lång tid innan förändringen äger rum. Däremot kan
en sådan förändring ske inför nästa inomhussäsong, men förslaget om förändringar ska då först slutligen
beslutas av styrelsen och därefter kommuniceras i samband med att föreningen får inomhustiderna, under
våren 2020. Beslutades att Per Synnerman skulle tala med Kenth Raitis om det under nästa vecka.
Beslutades också att Kenth Raitis bör ha ett möte med tränarna för att informera om den kommande
förändringen inför nästa inomhussäsong.
När det gällde de idrottsliga prestationerna sedan senaste styrelsemötet hänvisade Per Synnerman till den
skriftliga rapport han skickat till styrelsen före mötet.
När det gäller arrangemang efterlyste Per Synnerman en projektledare inför nästa års Huddingelopp. Enligt
Per krävs det en projektledare för att loppet ska kunna bli det lopp som HAIS eftersträvar. Beslutades att Per
Synnerman skulle fråga Fredrik Kihlbom om han vill ha uppdraget att vara projektledare för Huddingeloppet
inför nästa år.
§6
Vårt fortsatta engagemang i Visätra och Flemingsberg
Per Synnerman och Tomas Ledell meddelade att de hade haft ett bra möte med representanter för Huge, en
hållbarhetsstrateg, en bostadsutvecklare samt distriktschefen för Flemingsberg, angående HAIS verksamhet i
Visätra och Flemingsberg. Kommunen meddelade på mötet att HAIS kan erhålla ytterligare 22 500 kronor för
att täcka kostnader för vår satsning på att etablera träningsgrupper i Visättra och Flemingsberg. Kommunen
vill även att HAIS startar friidrottsverksamhet i Vårby. Beslutades att upprätta en ekonomisk kalkyl för
verksamheten i Visättra och Flemingsberg.
§7
Tävlingar utesäsongen 2020
Peter Dacke föredrog en lista över de tävlingar som arrangörskommittén anser att vi ska arrangera under
utesäsongen 2020.
Beslutades att HAIS skulle arrangera Back on Field, Kvantumloppet, Huddingespelen, Viking Line-spelen,
Huddingeloppet och SM-kval för lag. Styrelsen vill dock att arrangörskommittén undersöker möjligheten att
eventuellt slå samman Viking Line-spelen med Huddingespelen.
§8
Beslutsordning och attestinstruktion
Dennis Westermark och Ann-Sofie Svärd Kullin föredrog föreslagna justeringar i styrelsens arbetsordning som
bestod av bilagor om beslutsordning och attestinstruktion, Bilaga. Beslutades att godkänna beslutsordningen
och attestinstruktion med en mindre justering. Därmed är styrelsens arbetsordning fullständig och den börjar
gälla omedelbart.
§9
Planeringsdag
Beslutades att genomföra en planeringsdag inför säsongen 2020 den 23 november 2019 med början kl. 09.00.
Samtliga träningsgrupper kommer att ges möjlighet att inkomma med förslag på förbättringar i verksamheten.
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Beslutades att Peter Dacke ska ta fram ett utkast på skrivelse till grupperna inför styrelsemötet den 9 oktober
2019. Skrivelsen ska skickas ut kort tid därefter med 2 veckors svarstid.
§ 10
Ekonomi
Ann-Sofie Svärd Kullin föredrog resultat- och balansrapport. Ann-Sofie meddelade att HAIS kassa för
närvarande består av 796 000 kronor. Ekonomin och likviditeten i föreningen är god.
§ 11
Nästa möte
Peter Dacke tackade för mötet och påminde om att nästa styrelsemöte är den 9 oktober kl. 18.30 – 20.15.
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