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PROTOKOLL nr 9 2019/2020 fört vid 
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 18 februari 
2020 

 
 
 
Deltagande styrelseledamöter:  Peter Dacke, ordförande 

Mats Krigh, vice ordförande 
Tomas Ledell, Ledamot 

  Ann-Sofie Svärd Kullin, kassör  
  Dennis Westermark 
  Fredrik Khilström 
   
Övriga närvarande:  Per Synnerman, Klubbchef 
  Valberedningens ordförande Anders Lindström  
  

§ 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.  
 

§ 5 
Valberedningen m.m. 

 
Valberedningens ordförande Anders Lindström gick igenom valberedningens arbete inför kommande årsmöte 
den 22 april 2020. Lokal och mötesordförande diskuteras. Beslutades att Per Synnerman får i uppdrag att 
boka lokal för årsmötet och att Peter Dacke får i uppdrag att ordna mötesordförande.  
 
Eventuella ändringar av stadgar diskuterades. Styrelsen konstaterade att det i stadgarna bör tydliggöras att 
medlemskapet ska ha varat i minst fyra veckor för att medlemskapet ska berättiga till rösträtt på årsmötet. 
Vidare diskuterades vilka priser som ska utdelas på årsmötet. Beslutades att Dennis Westermark ska inhämta 
synpunkter för pris för ungdomar under 14 år och att Per Synnerman ska inhämta synpunkter för pris till 
seniorer.  
 
När det gäller Nicklas Minnesfond beslutades att anslå kriterier och förfrågan om förslag till priser på HAIS 
hemsida. Det framfördes även önskemål om att en ledare och en tränare också skuööe få pris på årsmötet. 
Beslutades också att HAIS årsredovisning skulle ha ett mer detaljerat innehåll än vad var fallet på senaste 
årsmötet.   
 

§ 6 
Kostnader för funktionärsapp  
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Per Synnerman redogjorde för att 08fris pris för funktionärsappen är 595 kr + moms/mån. Beslutades att 
godkänna den kostnaden.  

 
§ 7 

Klubbchefen rapporterar 
 

Per Synnerman gick igenom verksamhetsrapport. Det konstaterades att det behövs tillsättas en projektledare 
för Huddingeloppet. Beslutades därför att Fredrik Kihlbom skulle tillsättas som projektledare. Det antecknades 
att det är viktigt att ta en tidig kontakt med kommunen eftersom Sjödalsparken ska renoveras under 2020.  
 
Det konstaterades också att aktiviteten på hemsidan varit låg under senare tid. Beslutades att Fredrik Kihlbom 
skulle efterhöra om någon var intresserad att engagera sig i frågan för att få upp aktiviteten på HAIS hemsida.   
 
Beslutades att höra med arrangörskommittén att be lämplig person att ta ett ansvar för att serveringen 
fungerar på ett tillfredsställande sätt vid HAIS kommande arrangemang.    
 

§ 8 
Representanter till svenska friidrottsförbundets årsmöte 

 
Beslutades att Peter Dacke och Mats Krigh ska representera HAIS på svenska friidrottsförbundets årsmöte 
dem den 28-29 mars 2020 i Uppsala. Ett förmöte kommer att hållas den 16 mars 2020 i Sätra.  
 

§ 9 
Projekt HANG och HAIS medverkan 

 
Tomas Ledell och Per Synnerman redogjorde för ett möte med representanter för riksidrottsförbundets 
angående deras satsning kring idrott i s.k. ”utsatta områden”. De diskuterade HAIS satsning i Flemingsberg, 
Visätra och Vårby vilket uppskattades. Riksidrottsförbundet förklarade sig beredda att bidra med medel för 
HAIS verksamhet i dessa områden.   
 

§ 10 
Differentierade medlemsavgifter 

 
Diskuterades möjligheten att inför differentierade medlemsavgifter. Det konstaterades att utrymmet är ytterst 
begränsat att införa differentierade medlemsavgifter. Däremot kan aktivitetsavgiften differentieras beroende på 
hur mycket de aktiva använder klubbens resurser. Beslutades att Mats Krigh ska utreda frågan och 
återkomma med förslag på hur en sådan differentiering kan se ut.      
 

§ 11 
Ekonomiska rapport/budget 2020 

 
Ann-Sofie Svärd Kullin presenterade resultat- och balansrapport. Det konstaterades att HAIS verksamhet 
håller budget väldigt bra. Den administrativa personalen ska gå utbildning i sport admin för att trygga att 
aktivitetsrapporteringen blir korrekt.  
 

§ 12 
Policy för gruppresor 

 
Beslutades att Anssi, Per Synnerman och Ann-Sofie Svärd Kullin ska arbeta fram en uppdaterad policy för 
gruppresor.  
 

§ 13 
Scandic Indoor/Renovering av Storängshallen 

 
Mats Krigh och Per Synnerman rapporterade om Scandic Indoor och arrangörskommittén feedback från 
tävlingen. Det antecknades att Per Synnerman skulle diskutera eventuella förbättringsåtgärder med 
arrangörskommittén.  
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Tomas Ledell informerade om kommande renovering av Storängshallen. Bland annat kommer löparbanorna 
att renoveras samt de blåa inner spåret. Vidare kommer kassetterna vid längdhopp/tresteg att bytas ut.  
 

§ 14 
Inför Sista Chansen m.m.  

 
Per Synnerman ska ha kontakter med arrangörskommittén inför arbetet med Sista Chansen.  
 
Beslutades att Mats Krigh ska kontakta sprinttränaren Håkan Andersson om en föreläsning för HAIS tränare 
under våren.   
 

§ 15 
Satsning och ekonomi för Visättra/Flemingsberg och Vårby 2020 

 
Tomas Ledell redogjorde för de kontakter som förevarit med Huge rörande HAIS satsning i 
Visätra/Flemingsberg och Vårby. Huge är selektiva när det gäller partner men har uttalat att HAIS är en av de 
partners som Huge vill fortsätta att arbeta med. HAIS kan räkna med ett starkt ekonomiskt stöd från Huge 
under kommande säsong för sin satsning i nämnda områden.  
 

§ 16 
Nästa möte den 18 mars 2020 kl. 18.30 20.30 

 
 
Peter Dacke tackade för mötet och påminde om att nästa styrelsemöte är den 18 mars kl. 18.30 – 20.15. 

 
 

 
______________________ 

 
 
Vid protokollet:   Justeras:  
 
 
_________________________   _________________________ 
Dennis Westermark    Peter Dacke 
 
 
      
Justeras:  
 
 
 
 
_________________________    
Tomas Ledell 


