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PROTOKOLL nr 15 2019/2020 fört vid 
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 16 
september 2020 

 
 
 
Deltagande styrelseledamöter:  Peter Dacke, ordförande 

Mats Krigh, vice ordförande   
  Dennis Westermark, sekreterare 
  Fredrik Khilström, ledamot  
  Annsi Lehtävä, ledamot  
  Ann-Sofie Svärd Kullin, Kassör  
  Anders Lundström, adjungerad 
   
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 Mats Krigh, 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 19 augusti 2020.  
 

§ 5 
Övergången från ungdom till junior 

 
Peter Dacke redogjorde kort för bakgrunden till det pågående arbetet med övergången från de allmänna 
ungdomsgrupperna till specialisering. Initiativet till arbetet har tagits av träningsgrupperna 04 till 06 som 
gemensamt lyfte denna fråga och som också tagit fram ett förslag på struktur för hur övergången ska kunna 
gå till. Peter Dacke har tillsammans med Stina Erlandsson har haft två möten nämna grupper där även flera av 
de s.k. äldretränarna deltagit. 04-06 grupperna har presenterat ett förslag hur de vill att det ska fungera från 
och med hösten 2020. Mottagandet från äldretränarna har varit positivt.  
 
Anders Lundström redogjorde för förslaget, Bilaga 1. Syftet med förslaget är att skapa en tydlig struktur som 
tillsammans med förslaget om utbildningar för tränare för olika åldersgrupper blir ett fundament för vad som 
gäller för tränarutbildningar och övergångar. Förslaget ger dessutom såväl systematik och incitament för 
samverkan mellan träningsgrupperna vilket bidrar till gemenskap och sammanhållning i HAIS.  
 
Peter Dacke meddelade att han och Mats Krigh ska träffa 04-06 grupperna tillsammans med äldretränarna 
den 22 september 2020 i syfte att fylla på förslaget med namn och verksamhet. 
 
Beslutades att anta förslaget och att offentliggöra det på HAIS hemsida så snart som möjligt.  
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§ 6 
Åtgärder med anledning av Corona effekter 

 
Styrelsen har till ansökt om fortsatt stöd från Tillväxtverket för en tillfällig 60 procentig permittering av Per 
Synnerman till den 31 december 2020. Eftersom endast 50 personer från HAIS får vara i Storängshallen 
samtidigt kan det bli aktuellt att införa ett tydligt schema för vilka grupper som fr.o.m den 1 oktober 2020 får 
närvara i hallen.           
 

§ 7 
Rapport från friidrottsförbundets årsmöte  

 
Peter Dacke rapporterade från förbundets årsmöte som tyvärr fick skjutas upp på grund av teknikproblem. Ett 
nytt möte kommer att istället hållas den 4 oktober 2020. 08Fris höstmöte kommer att hållas den 22 september 
2020.   
 

§ 8 
Utbildningsprogram för HAIS tränare 

 
På HAIS hemsida finns, under fliken ”Träning”, en beskrivning av hur träningen inom HAIS bedrivs. Stina 
Erlandsson har för styrelsen presenterat en justerad skrivning där de största förändringarna finns under 
rubriken ”Att vara tränare i Huddinge AIS”. I förslaget framgår det tydligare vad HAIS erbjuder sina tränare i 
form av utbildning m.m. Syftet med de justerade skrivningarna är att HAIS ska erbjuda sina tränare bra 
utbildningar. Kostnaden för utbildningarna kan komma att uppgå till cirka 80 000 kr/år.   
 
Styrelsen ansåg att presentationen var mycket bra. Det bör tydliggöras att HAIS har som mål att erbjuda barn- 
och ungdomsgrupperna ungdomstränare som erhåller viss ersättning. Om det inte finns tillräckligt många 
ungdomstränare ska de lite äldre barn- och ungdomsgrupperna prioriteras eftersom de yngsta barnen inte har 
samma behov av teknikträning. Det bör också tydliggöras att vinterträning i Storängshallen bör erbjudas 
fr.o.m. P/F 12 (barn födda -09) och uppåt. De yngsta barnen har inte samma behov av att kunna träna i 
Storängshallen som de lite äldre barnen/ungdomarna varför de ska prioriteras.  
 
Beslutades att anta nämnda utbildningsprogram och sätt att bedriva träning med ovan nämnda justeringar, 
med de kostnader som är förenad med det. Stina Erlandsson fick i uppdrag att rekrytera ungdomstränare till 
träningsgrupperna i enlighet med ovan angivna prioriteringsordning. Även vid planeringen av tider i 
Storängshallen och gymnastiksal under vintern 2020/2021 ska ovan angivna prioriteringsordning beaktas.  

 
§ 9 

Inför årsmötet 
 
Peter Dacke berättade att kallelsen till årsmötet den 7 oktober 2020 offentliggjorts. Årsmötet kommer att vara 
corona säkrat. Beslutades att Mats Krigh och Fredrik Khilström ska utreda möjligheten att delta på årsmötet 
digitalt.              
 

§ 10 
Specifika styrelsefrågor 

 
Peter Dacke informerade kort kring några frågor av mer administrativ karaktär och bemanningen av kansliet.    
 

§ 11 
Klubbchefen rapporterar 

 
Per Synnerman redogjorde för sin rapport som styrelsen fick del av före sammanträdet. 
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§ 12 

Höjdpunkter 
 
De beslut från sammanträdet som bör uppmärksammas är besluten om den mer strukturerade ordningen 
kring övergången från ungdom till junior, beslutet kring den nya strukturen för HAIS tränare och den 
kommande årsmötet. Dessutom förtjänar det att nämnas att det är det många barn på kö inför det kommande 
friidrottsåret.    
  

§ 13 
Mötets avlutande 

 
Peter Dacke tackade för mötet. Nästa möte kommer att hållas i anslutning till årsmötet den 7 oktober 2020 och 
vara den nya styrelsens konstituerande möte.   

 
______________________ 

 
 
Vid protokollet:   Justeras:  
 
_________________________   _________________________ 
Dennis Westermark    Peter Dacke 
 
 
Justeras:  
 
 
_________________________    
Mats Krigh   


