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PROTOKOLL nr 2 2020/2021 fört vid 
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 18 november 
2020 

 
 
 
Deltagande styrelseledamöter:  Peter Dacke, ordförande 

Mats Krigh, vice ordförande   
  Dennis Westermark, sekreterare 
  Anders Lundström, ledamot  
  Ann-Sofie Svärd Kullin, Kassör  
  Peter Gabrielsson, ledamot 
   
Övriga närvarande:  Per Synnerman, Klubbchef 
   
  

§ 1 
Mötets öppnande 

Sammanträdet öppnades av ordföranden Peter Dacke som hälsade alla välkomna till dagens 
styrelsesammanträde i HAIS.     
 

§ 2 
Val av Justeringsman   

Beslutades att Peter Gabrielsson, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll. 
 

§ 3 
Godkännande av Dagordning 

Beslutades godkänna föreslagen dagordning med justeringen att en ny punkt 6 ”tävlingar 2022” behandlas 
som ett nytt ärende på dagordningen.  
 

§ 4 
Föregående protokoll 

Beslutades att godkänna protokollet från styrelsens konstituerade möte den 7 oktober 2020.   
 

§ 5 
Åtgärder med anledning av coronapandemin 

Beslutades att schemalägga de aktivas träning i Storängshallen, dvs. schemalägga enskilda aktiva personers 
träning. På så sätt kan vi kontrollera att erforderlig säkerhet bibehålls i Storängshallen. Styrelsen kommer 
framöver noga följa gällande riktlinjer för träning och meddela eventuella förändringar.  
 
Beslutades att även fortsättningsvis söka permitteringsstöd, dvs. från årsskiftet. Styrelsen har dock bevakning 
på att klubbens verksamhet inte blir alltför lidande av att klubbchefen inte arbetar heltid.  
 
Det antecknades att HAIS får räkna med inställda tävlingar under första halvåret 2021. Beslutades att HAIS 
ska söka om stödåtgärder på grund av det. Ann-Sofie Svärd Kullin meddelade att den pågående pandemin 
kan påverka klubbens LOK-stöd. 
 

§ 6 
SM tävlingar under 2020 

 
Beslutades om att vi ska ansöka om att arrangera Lag USM 2022.   
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§ 7 

Workshop för jämställdhet 
 

Beslutades att hålla ett digitalt möte om jämställdhet inom HAIS, vilket efterfrågades på årsmötet den 5 
december 2020. Att mötet ska hållas kommer att offentliggöras på HAIS hemsida.     

 
 

§ 8 
Rapport från ordförandekonferens 

Peter Dacke rapporterade från ordförandekonferens den 3 november 2020. Peter meddelade att HAIS har 
klarat sig bra, främst eftersom vi har en egen träningshall vilket de flesta andra klubbar i Stockholmsområdet 
saknar. HAIS har även intäkter från olika håll vilket också visat sig vara en fördel.   

 
§ 9 

Det ekonomiska läget 
 

Ann-Sofie Svärd Kullin redogjorde för HAIS ekonomiska situation. HAIS ekonomi ser fortfarande väldigt bra ut 
trots de minskade intäkterna. Det beror delvis på att även klubbens kostnader har minskat.   
  

§ 10 
Anställningar 

Peter Dacke meddelade den glädjande nyheten att HAIS har tillsvidare anställt Stina Erlandsson.   
 

§ 11 
Samverkan med HUGE  

Peter Dacke redogjorde kort för HAIS lyckade samarbete med HUGE och vilket arbete som vi ser framför oss 
under 2020/2021. Styrelsen tillsammans med Per Synnerman diskuterade vilka ledamöter som skulle ansvara 
för samarbetet med HUGE framöver. Beslutades att Peter Dacke tillsammans med Anders Lundström och Per 
Synnerman inledningsvis ska ansvara för kontakterna med HUGE.   

 
§ 12 

Rapport om klubbövergångar 
Per Synnerman informerade om att John och Otto Kingstedt samt Ebba Tuula Chala har bytt klubb.     
 
 

§ 13 
Kommunikation, sociala medier och förändrad struktur för hemsidan 

Beslutades att kommunikationen på HAIS hemsida ska ändra inriktning och struktur. På hemsidan ska 
huvudsakligen statisk information ges, medan mer aktuella händelser och nyheter ska koncentreras till sociala 
medier.     
 

§ 14 
Elitbudget – riktlinjer och arbetsfördelning 

HAIS elitbudget diskuterades, bl.a. beslutsordningen och jävsfrågor. Beslutades att se över gällande riktlinjer. 
Det konstaterades att det inte var samma stress i år kring den frågan på grund av den rådande pandemin. 
Beslutades att Peter Gabrielsson, Per Synnerman och Dennis Westermark skulle ta fram ett policydokument 
för HAIS elitstöd, om möjligt till nästa möte den 9 december 2020. Vissa elitaktiva behöver emellertid besked 
inom kort för att kunna planera sin säsong, varför ett sådant bör ges under december 2020.     
 

§ 15 
Marknadsplan 

HAIS marknadsplan diskuterades. Anders Lundström meddelade att han har varit kontakt med Kenneth 
Andersson i den frågan, bl.a. kring paketeringen av vår ”produkt” och vår strategi kring marknadsföring. 
Beslutades att Per Synnerman tar kontakt med den f.d. ledamoten Tomas Ledell och HUGE för att inleda det 
arbetet.       
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§ 16 
Klubbchefen rapporterar 

Per Synnerman informerade om HAIS verksamhet i kort. Per informerade också om att HAIS nu 580 aktiva 
medlemmar.   

 
§ 17 

Highlights 
Mötet highlights var den planerade workshop kring jämställdhet, det fortsatt ljusa ekonomiska läget och det 
seriösa arbetet med att säkerställa säkerheten för klubbens medlemmar med anledning av den pågående 
pandemin.   
 

§ 18 
Specifika styrelsefrågor 

Styrelsen behandlade några styrelsespecifika frågor.  
 

§ 19 
Mötets avslutade och nästa möte  

Peter Dacke tackade för mötet och meddelade att nästa kommer att hållas den 9 december 2020.   
 

______________________ 
 
 
Vid protokollet:   Justeras:  
 
_________________________   _________________________ 
Dennis Westermark    Peter Dacke 
 
 
Justeras:  
 
 
_________________________    
Peter Gabrielsson    


