Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 14 2020 fört vid styrelsesammanträde
i Huddinge AIS den 19 augusti 2020

Deltagande styrelseledamöter:

Övriga närvarande:

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

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 skulle justera dagens protokoll.

§3
Godkännande av Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning.
§4
Föregående protokoll
Beslutades att godkänna protokollet från styrelsesammanträdet från den 3 juni 2020
§5
Åtgärder med anledning av coronaviruset
- Beslutades att godkänna att ansöka om fortsatt korttidspermittering för Per Synnerman på 60%.
- Peter Dacke ska avstämma med Per Öhrland om att ställa in Huddingespelen på grund av nulägets
begräsningar på maximalt 50 personer för arrangemang
§6
Rapport från sommarens tävlingar, friidrottsskola, utmaningar med mera
Sommarens småtävlingar av Hais har varit många där alla har gått väldigt bra och styrelsen vill
framföra ett stort tack till alla som genom sitt engagemang gjort dessa tävlingar möjliga att
genomföra..
§7
Ekonomisk rapport

Huddinge AIS
Friidrott
Ann-Sofie Svärdh Kullin går igenom ekonomiska rapporten. Det ekonomiska läget är
förhållandevis stabilt med tanke på Coronakrisen. Detta har gjorts möjligt tack var de åtgärder klubben vidtagit
för att minska skadeverkningarna för uteblivna arrangemang..

§8
system för tränarutbildning
-

Kansliet har i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ta fram ett färdigt dokument kring hur
utbildning ska utformas för olika åldersgrupper samt en sammanställning av hur många som saknar
adekvat tränarutbildning.
§9
Medlemsutveckling samt differentierade medlemsavgifter

-

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.
Målsättningen om att utöka antalet aktiva medlemmar fortsätter.

-

Beslutades att sänka aktivitetsavgift från 2850kr till 2000kr för veteraner (35år och uppåt)
Beslutades att dela upp aktivitetsavgiften till terminsbasis istället för årsbasis för alla åldrar. Den första
aktivitetsavgiften ska vara betald senast den 1oktober och den andra aktivitetsavgiften ska senast
vara betald den 1feb.
§ 10
inför årsmötet- lokal, upplägg

-

Inte mer en 50 personer kommer att kunna delta på grund av corona. En tillräckligt stor lokal måste
användas vid årsmötet dör det finns möjlighet att hålla social distansering,
Mats Krigh kommer att skissa på idrottsliga mål för 2020
§ 11
Klubbchefen rapporterar

- Totalt 830 anmälda till årets Friidrottsskola (Källbrink 438 och Visättra 389 barn). En ökning med 25 % mot förra årett
- 740 aktiva medlemmar
§ 12
Specifika styrelsefrågor
Styrelsen behandlade frågor av intern karaktär.
§ 13
Mötets avslutande
Peter Dacke tackade för mötet och mötet avslutades. Nästa styrelsemöte är den 16 september.
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