Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 3 2020 fört vid styrelsesammanträde i
Huddinge AIS genom Microsoft Teams den 9 dec 2020

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Ann-Sofie Svärdh Kullin, kassör
Peter Gabrielsson, ledamot
Fredrik Kihlblom, ledamot
Anders Lundström, 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 Peter Gabrielsson skulle justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning.
§4
Föregående protokoll
Beslutades att godkänna protokollet från styrelsesammanträdet från den 18 nov.

-

§5
Åtgärder med anledning av coronaviruset
Schemalagt av grupper i hallen är klart
Sammantaget är att vi har bra koll just nu
Vi kommer söka stöd för fjärde kvartalet 2020
Återrapportering till tillväxtverket har skett avseende korttidspermittering
§6
Rapport från workshop för jämställdhet

-

Bra mix av äldre och yngre tränare deltog, med bra engagemang
Gick igenom svaren från workshopens frågor: vilka hinder det finns, vilka utmaningar, vad de vill ska
hända etc.
Gick igenom resultatet och förslag i en aktivitetslista för mer struktur där ämnen som utbildningsplan,
mentorskap och liknande delar togs upp.
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-

§7
Rapport från årsmöte 08-fri
Mats Krig och Peter Dacke redovisade om mötet och punkter som togs upp som verksamhetsplan,
budget etc.
§8
Det ekonomiska läget

Ann-Sofie Svärdh Kullin gick igenom den ekonomiska rapporten. Budgeten är under
kontroll och verksamheten prognostiseras att under 2020 att ha en budget i balans.
§9
Vår samverkan med HUGE – Hur har det gått med arbetet?
Anders Lundström och kansliet kommer att träffa Huge för fortsatt panering inför verksamhetsåret 2021,
§10
Hemsidan rapport från arbetet
Peter Dacke och Per Synnerman tog upp plan om att hemsidan ska förändras så att den blir mer fokuserad
kring mer konkreta uppgifter till aktiva inom föreningen och mindre nyheter. Ett arbete för att omdana
hemsidan i denna riktning pågår.
§11
Elitbudget – Första utkast regelverk, Rapport
Peter Gabrielsson och Per Synnerman gick igenom framtaget förslag för hur elitbudgeten skulle kunna se ut
för 2021. Förslaget grundade sig i att följa den tidigare uppsatta grundstrukturen för stöd enligt Hais uppsatta
prestationsnivåer, samt att följa svensk friidrotts definition av elitnivåer på alla grenar.
- Beslutades att utökat stöd skulle främst fokuseras på de aktiva som uppfyller svensk friidrotts
definition av elitnivå.
Elitbudgeten som helhet kommer att beslutas vid nästa styrelsemöte.
§12
Marknadsplan, hur har arbetet fortsatt?
Anders jobbar vidare med Huge och ska planera vidare med arbetet.
§13
Klubbchefen rapporterar
Per Synnerman rapporterar att närvaron i 12/18 grupper har sin högsta närvaro under innevarande termin och
de resterande 5 hade sin högsta närvaro under vårterminen 2020, något som visar gott tecken på aktivitet i
klubben.
- Antal aktiva medlemmar uppgår till 584 st.
§ 14
Specifika styrelsefrågor
Styrelsen behandlade frågor av intern karaktär.
§ 15
Mötets avslutande
Peter Dacke tackade för mötet och mötet avslutades.
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