Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 13 2019/2020 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 3 juni 2020

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Dennis Westermark, sekreterare
Tomas Ledell, ledamot
Mats Krigh, ledamot
Fredrik Khilström, 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 Tomas Ledell, 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 6 maj 2020.
§5
Åtgärder med anledning av Corona effekter
Peter Dacke meddelade att HAIS tillfälliga permittering av Per Synnerman med 60 procent fram till och med
augusti 2020 godkänts av Tillväxtverket. Bakgrunden till åtgärden är att HAIS behöver spara kostnader på
grund av de minskade intäkter med anledning av Corona.
Det har inkommit väldigt många anmälningar till friidrottsskolan. Det har skett en del förändringar i syfte att
friidrottsskolan kan genomföras i enlighet med Folkhälsomyndigheten riktlinjer.
§6
Ekonomisk budget
Mats Krigh föredrar en upprättad budget. Det noterades att budgeten ska kompletteras med ett bidrag från
Huddinge Kommun avseende friidrottsverksamheten i Visätra. Beslutades att fastställa budget för 2020.
I sammanhanget underströks vikten att vi återkopplar till Huge avseende de verksamheter som Huge varit
med och finansierat.
§7
Källbrinks IP – relationer med kommun och fotboll, strategi och dialog
Per Synnerman rapporterade från den dialog som finns med Huddinge kommuns personal som ansvarar för
skötseln av Källbrinks idrottsplats. Det finns flera som kan förbättras. Dessutom används idrottsplatsen av
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andra sporter under tider som endast HAIS ska ha tillgång till idrottsplatsen. Beslutades att Peter Dacke och
Per Synnerman ska träffa representanter för Huddinge kommun för att tala om förbättringar som kan göras.
§8
Inför årsmötet – presentation av pristagarna fram till årsmötet
Fredrik Khilström meddelade att han ansvarar för att göra frågor till de pristagarna som ska presenteras på
HAIS hemsida varannan vecka. Även motiveringar och bilder bör finnas på hemsidan.
Beslutades att anta årsredovisningen. Vidare beslutades att det inför årsmötet skulle finnas en mer detaljerad
kostnadsredovisning som kunde redovisas för medlemmarna på årsmötet.
§9
Klubbchefen rapporterar
Per Synnerman redogjorde för den verksamhetsberättelse som skickats ut innan styrelsemötet. Det kan
noteras att HAIS numera har 900 medlemmar inklusive ej aktiva medlemmar.
§ 10
Specifika styrelsefrågor
Peter Dacke informerade kort kring några frågor av mer administrativ karaktär.
§ 11
Mötets avlutande
Peter Dacke tackade för mötet. Beslutades att hålla styrelsemöte den 1 juli (preliminärt), 19 augusti och 16
september 2020, kl. 18.30-20.30 alla dagar.
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