Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 11 2020 fört vid styrelsesammanträde
i Huddinge AIS den 22 april 2020

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Ann-Sofie Svärdh Kullin, Ledamot
Anssi Lehtevä, Ledamot
Fredrik Kihlblom, Ledamot

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 Svärdh Kullin 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 18 mars.
§5
Åtgärder med anledning av coronaviruset
-

Diskussion kring hantering av friidrottsskola togs upp, v25-27 samt v32-33. Säkerhetsfrågor var i fokus
gällande hygienfaktorer, att ha små grupper och begränsning av föräldrars närvaro m.m.
Peter Dacke meddelade om tillfällig korttidspermitering för Per Synnerman på 60%.
Förslag på andra intäktskällor lyftes fram: vinstlotter, pant från kvantum m.m.
§6
Inför årsmötet

-

Föreslås att årsmötet skjuts upp till slutet av september/ början av oktober. Mer information kring årsmötet
kommer framöver.
.
Beslutades att verksamhetsberättelsen (Hänt 2019) samt årsredovisning läggs ut på hemsidan samt att årets
pristagare lyfts fram.
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§7
Klubbchefen rapporterar
-

Per Synnerman rapporterar positiva nyheter kring många nya medlemmar, siffran ligger på 723 medlemmar. Full
aktivitet på träningsverksamheten råder, med tre nya grupper igång och nya barn som fördelas ut till befintliga
grupper varje vecka. Per uppfattar det som att det just nu finns ett rekordintresse för att vara med i HAIS.
Det planeras nu för att utöka friidrottsskolan med två ytterligare veckor (v 27 och 32) så att det totalt genomförs
fem veckor.
§8
Ekonomisk budget 2020

En preliminär budget presenteras avseende perioden 2020/2021
§9
Specifika styrelsefrågor
Styrelsen behandlade frågor av intern karaktär.
§ 13
Mötets avslutande
Peter Dacke tackade för mötet och mötet avslutades.
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Vid protokollet:

Justeras:

_________________________
Fredrik Kihlblom

_________________________
Peter Dacke

Justeras:
_________________________

