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PROTOKOLL nr 12 2019/2020 fört vid 
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 6 maj 2020 

 
 
 
Deltagande styrelseledamöter:  Peter Dacke, ordförande 

Mats Krigh, vice ordförande   
  Dennis Westermark, sekreterare  
  Fredrik Khilström, ledamot  
  Anssi Lehtevä, 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 Anssi Lehtevä, 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 22 april 2020.  
 

§ 5 
Åtgärder med anledning av Corona effekter 

 
Peter Dacke redogjorde för olika aktiviteter som HAIS gjort för att mildra effekterna av Corona krisen. Ett 
sådant exempel är HAIS-femman. Vidare framgår det på HAIS hemsida att rena gåvor är ett alternativ att 
stödja HAIS under dessa svåra tider. Slutligen erbjuds även möjligheten att sälja digitala bingolotter.         
 
Per Synnerman redogjorde för status för arbetet med friidrottsskolan som planeras för fullt, men som kommer 
att anpassas till den nu rådande situationen. Huddinge kommun har ännu inte svarat på HAIS bidragsansökan 
för att arrangera friidrottsskola i Visättra. Styrelsens bedömning är att det inte finns någon anledning att befara 
avslag på ansökan. Kansliet har varit i kontakt med friidrottsförbundet om hur man ska tolka ordet ”plats” vid 
rekommendationen att inte samla mer än 50 personer på samma plats. Riksidrottsförbundet har inte uttalat att 
det skulle begränsa möjligheten att hålla friidrottsskolor på en idrottsplats, utan snarare informellt meddelat att 
det ska fungera. Avsikten är att genomföra friidrottsskolan som planerat men att en rad åtgärder kommer att 
vidtas med anledning av Corona krisen.  
 
Kansliet kommer att genomföra tillfälliga permitteringar. Beslutades att flytta årsmötet till den 7 oktober 2020.                   
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§ 6 

Huddingespelen 
 
Med anledning av Corona krisen beslutades att skjuta upp Huddingespelen till den 26-27 september 2020. Det 
betonades att Huddingespelen kommer att ha en helt annan budget och andra förutsättningar med 
anledningen av tidsförskjutningen. Inkomstbortfallet för HAIS kommer därför att bli betydande. 
 

§ 7 
Fram till årsmötet 2020 

 
Beslutades att uppmärksamma de aktiva som kommer att erhålla priser vid årsmötet i september 2020 genom 
att löpande presentera dem på HAIS hemsida och facebook.           
 

§ 8 
Klubbchefen rapporterar 

 
Per Synnerman redogjorde för HAIS verksamhet sedan förra styrelsemötet den 22 april 2020. HAIS numera 
har 723 aktiva medlemmar. Det kan särskilt nämnas att HAIS, under ledning av Anders Rydén, genomför s.k. 
småtävlingar under onsdagar, lördagar och söndagar för aktiva i åldrarna 14 år och uppåt.   

 
§ 9 

Fortsatt arbete med budget 2020 
 
Beslutades att Mats Krigh, Ann-Sofie Svärd Kullin, Peter Dacke och Per Synnerman ska träffas den 17 maj 
2020 i syfte att arbeta fram en budget under 2020 med beaktande av det rådande läget.    
 

§ 10 
Specifika styrelsefrågor 

 
Styrelsen behandlade några mindre styrelsespecifika frågor.  
  

§ 11 
Mötets avslutande och kommande möten 

 
Peter Dacke tackade för mötet. Beslutades att hålla styrelsemöte den 3 juni, 1 juli (preliminärt), 19 augusti och 
16 september 2020, kl. 18.30-20.30 alla dagar. 

 
______________________ 

 
 
Vid protokollet:   Justeras:  
 
_________________________   _________________________ 
Dennis Westermark    Peter Dacke 
 
 
Justeras:  
 
 
_________________________    
Anssi Lehtevä  


