Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 10 2019/2020 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 18 mars
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

§1
Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordföranden Peter Dacke som hälsade alla välkomna till dagens
styrelsesammanträde.
§2
Val av Justeringsman
Beslutades att Ann-Sofie Svärd, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning.
§4
Föregående protokoll
Beslutades att godkänna föregående protokoll från styrelsemötet den 28 februari 2020.
§5
Corona effekter
Peter Dacke informerade om att flera friidrottsklubbar nu ställer in en rad tävlingar med anledning av Corona
krisen. Om HAIS ska ställa in kommande tävlingar (exempelvis Huddingespelen) måste klubben ge besked
om det senast en månad innan tävlingen ska genomföras. Beslutades att ställa Sista Chansen och
kommande inomhusträningar.
Corona effekterna kommer att påverka HAIS ekonomi på ett negativt sätt. Hur stora effekterna kommer att bli
är oklart och beror på hur lång tid pandemin varar. Den största påverkan på ekonomin är en följd av att HAIS
inte kan genomföra planerade tävlingar. Om dessutom friidrottsskolan påverkas, blir de ekonomiska
konsekvenserna betydande.
Enligt uppgift kommer HAIS även fortsättningsvis att erhålla aktivitetsstöd enligt tidigare utbetalningar.
Beslutades att noga följa upp de ekonomiska effekterna av Corona krisen.
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§6
Årsmöte 2020
Peter Dacke informerade om det kommande årsmötet. Karin Torneklint har tackat ja till att vara ordförande på
årsmötet. Styrelsen diskuterade olika nomineringar till olika priser som ska delas ut på årsstämman.
Pristagarna kommer att presenteras på årsmötet.
Beslutades att ge Dennis Westermark i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på stadgar där bland annat det ska
framgå att en person ska vara medlem i HAIS en viss tid innan årsmötet för att få delta på mötet.
Beslutades att Peter Dacke och Dennis Westermark tar fram ett utkast till kallelse till årsmöte.
§6
Ekonomi/Verksamhetsplan
Ann-Sofie Svärd Kullin presenterade utkast till årsbokslut avseende 2019 samt budget för 2020. Ann-Sofie
underströk dock att budgeten blir dock väldigt svår att upprätta på grund av det rådande läget med Corona
pandemin.
HAIS verksamhetsplan ska uppdateras med utgångspunkt i det arbete som styrelsen genomförde under
konferensen i Sundby Gård.
§7
Klubbchefen rapportera
Per Synnerman rapporterade att HAIS numera har 642 aktiva medlemmar.
Mats Krigh och Peter Dacke hade sammankallat till ett tränarmöte för de som tränar ungdomar i åldern 15 år
och uppåt. Det var ett välbesökt och bra möte med en öppen dialog. Tanken är att sådana möten ska
genomföras två gånger på år där Mats och Peter Dacke representerar styrelsen. Nästa möte planeras till
september/oktober 2020.På detta möte bestämdes också att Peter Gabrielsson, som en av tränarna, kommer
aatt sammankalla till ytterligare två kompletterande möten per år för denna grupp av tränare.
Utrustningen i Storängshallen diskuterades. Materialet i hallen ska märkas upp på ett bättre sätt så att det blir
lättare att hålla ordning. Tanken är att kommande tränarmöten ska vara ett forum där önskemål på ytterligare
utrusning kan framföras och om möjligt införskaffas.
Per informerade också om lag-SM kvalet. Preliminärt ska Håkan Andersson komma till HAIS och hålla ett
seminarium under helgen 24-26 april 2020. Det är emellertid osäkert om det kommer att kunna genomföras
med tanke på Corona krisen.
Det konstaterades att utbildningsbehovet är stort i de yngre träningsgrupperna. Huvudtränare eller andra
aktiva tränare som är intresserade bör uppmuntras att gå på de utbildningar som svenska friidrottsförbundet
arrangerar, om det är möjligt inom ramen för HAIS budget.
§8
Möjligheter till en differentierad medlemsavgift
Mats Krigh presenterade förslag på differentierad medlemsavgift. Det konstaterades att det är administrativt
svårt med familjeavgift eftersom det blir tolkningsfrågor om exempelvis om vad som är en familj. Beslutades
att ha kvar familjeavgiften och till årsmötet föreslå en oförändrad medlemsavgift.
Däremot behöver avgiften för veteraner (35 år eller äldre) som aktivt använder HAIS anläggningar ses över.
HAIS bör tydliggöra vilka resurser som medlemmarna förväntas utnyttja för medlemsavgiften. De som
använder anläggningarna betydligt mer än andra medlemmar bör rimligen betala en något högre avgift.
Beslutades att ge Mats Krigh och Per Synnerman i uppdrag att se över avgiftsstrukturen i HAIS.
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§9
HAIS policys
HAIS nuvarande policys diskuterades. Det konstaterades att HAIS resepolicy är bra. HAIS resepolicy bör
diskuteras på nästa tränarmöte och kommuniceras tydligt. Beslutades att den nu gällande resepolicy ska
fortsatt gälla.
§ 10
Nästa möte den 22 april 2020 kl. 18.30 20.30
Peter Dacke tackade för mötet och påminde om att nästa styrelsemöte är den 22 april kl. 18.30 – 20.15.
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