Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 8 2019/2020 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 15 januari
2020

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Tomas Ledell, Ledamot
Anssi Lehtevä, Ledamot
Fredrik Kihlbom, Ledamot
Dennis Westermark

Övriga närvarande:

Per Synnerman, Klubbchef

§1
Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden Peter Dacke som hälsade alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§2
Val av Justeringsman
Beslutades att Tomas Ledell, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning.
§4
Föregående protokoll
Beslutades att godkänna protokollet från styrelsesammanträdet från den 20 november 2019.
§5
Klubbchefen rapporterar
Per Synnerman föredrar rapport från verksamheten.
Beslutades att godkänna en kostnad om 10 000 kronor avseende IT-uppdatering av kansli. Det kunde också
konstateras att antalet aktiva medlemmar nu är 550 personer, vilket är nära det mål som uppställdes i
verksamhetsplanen.
§6
Policy för gruppresor (ramverk för träningsläger och aktiviteter)
Peter Dacke konstaterade att HAIS sedan tidigare har en policy för gruppresor som finns tillgänglig för alla
medlemmar på HAIS webbplats. Beslutades att Ansi Lehtevä, Per Synnerman och Ann-Sofie Svärd Kullin
inför nästa styrelsemöte den 12 februari 2020 ska presentera att förslag till justerad policy.
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§7
Ekonomisk rapport
En preliminär resultaträkning avseende perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 och balansräkning per den 31
december 2019 presenterades.
§8
Hans och Sonja Sköldsäters minnesfond
Peter Dacke meddelade att Hans Sköldsäter i sitt testamente donerat medel till Huddinge AIS i syfte att
användas i klubbens ungdomsverksamhet. Styrelsen visade sin djupaste tacksamhet och kommer tillse att
Hans Sköldsäters vilja kommer att förverkligas. Beslutades att invänta arvsskiftet men samtidigt förbereda för
att på bästa sätt tillvarata Hans Sköldsäters vilja. Styrelsen kommer att informera mer kring donationen och
detaljerna kring den för klubbens medlemmar framöver.
§9
Kort rapport inför Scandic Indoors
Per Synnerman rapporterade om arrangemanget kring Scandic Indoors, bland annat funktionärsläget, antal
anmälningar, parkering m.m.
Beslutades att Tomas Ledell skulle tillfråga Huddinge Kommun om möjligheterna om att utverka P-tillstånd för
funktionärer inför tävlingar i Storängshallen.
§ 10
Satsning och ekonomi för Visättra/Flemingsberg 2020
HAIS satsning för Visättra/Flemingsberg diskuterades. Peter Dacke betonade att HAIS ska ha noggrann
kontroll på att klubbens satsning i Visättra/Flemingsberg har en hållbar ekonomi. 6 aktiva barn från
Visättra/Flemingsberg har anmält sig till Scandic Indoor nästa helg, vilket är glädjande.
Beslutades att kansliet ska ta en kontakt med Huddinge kommun som har inlett ett projekt kring idrottslig
verksamhet i Visätra/Flemingsberg och Vårby. HAIS bör givetvis vara en del av den satsningen.
Tomas Ledell meddelade att Huge Bostäder har utryckt en vilja att fortsätta satsningen med HAIS i
Visättra/Flemingsberg.
HAIS ska även fortsätta med friidrottsskolan i Visättra/Flemingsberg under 2020. Målsättningen är att även att
HAIS ska starta upp en friidrottsskola i Vårby.
§ 11
Arbetsstruktur och årshjul för Kansliet
Peter Dacke presenterade ett dokument med rubriken ”Struktur/uppdrag och årshjul för Huddinge AIS kansli”.
I dokumentet behandlas (i) tränarmöten för information och dialog, (ii) planeringsmöten med tränare för äldre
ungdomar, (iii) prova på dag för nya medlemmar, (iv) tränarutveckling, (v) arrangemang, (vi) lokalbokning (vii)
friidrottsskolan samt ett årshjul, dvs. frågor av något större karaktär som HAIS kansli ska arbeta med under
året. Beslutades att godkänna arbetsstrukturen och årshjulet.
Beslutades att Mats Krigh är sammankallande för planeringsmöten med tränare för äldre ungdomar. Ett fördta
möte planeras till den 12 mars.
§ 12
Specifika styrelsefrågor
Styrelsen behandlade frågor av intern karaktär.
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§ 13
Mötets avslutande
Peter Dacke tackade för mötet och påminde om att nästa styrelsemöte är den 12 februari kl. 18.30 – 20.15.
______________________
Vid protokollet:

Justeras:

_________________________
Dennis Westermark

_________________________
Peter Dacke

Justeras:
_________________________
Tomas Ledell

