Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 4 2020/2021 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 13 januari
2021

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Dennis Westermark, sekreterare
Anders Lundström, ledamot
Peter Gabrielsson, ledamot
Fredrik Kihlblom

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 Anders Lundström, jämte ordföranden, skulle justera dagens protokoll.
§3
Godkännande av Dagordning
Beslutades godkänna föreslagen dagordning med justeringen att en ny informationspunkt behandlas som ett
nytt ärende på dagordningen.
§4
Föregående protokoll
Beslutades att godkänna protokollet från styrelsens konstituerade möte den 9 december 2020.
§5
Åtgärder med anledning av coronapandemin
Peter Dacke informerade om den senaste uppdateringen kring coronpandemin avseende
friidrottsverksamheten. Fredrik Kihlblom informerade om att idrottshallarna i Sätra och Sollentuna har öppet för
elitidrottare. I Huddinge gäller dock fortfarande kommunens beslut om att stänga Storängshallen till den 24
januari 2021.
Beslutades att Per Synnerman ska ta kontakt med Huddinge kommun för att undersöka om det är möjligt att
Huddinges elitaktiva kan få bedriva viss träning i Storängshallen. Om det inte är möjligt ska Per även
undersöka möjligheten om HAIS elitaktiva kan få bedriva viss träning i Sätrahallen. Vilka som anses vara
elitaktiva bedöms efter svenska friidrottsförbundets nationella gräns (på 20 årsnivån).
HAIS egen gymlokal förfogar HAIS själva över och där följer HAIS svenska friidrottsförbundets
rekommendationer, vilket innebär att våra elitaktiva kan bedriva viss träning i lokalen.
När det gäller utomhusträningen följer HAIS tillsvidare Huddinge kommuns beslut om att all organiserad
gruppträning är förbjuden. HAIS kommer dock hela tiden att hålla sig uppdaterad och meddelar eventuella
förändringar till grupperna så snart det sker någon förändring.
§6
Diverse information
Peter Dacke meddelade att HAIS glädjande har blivit erbjudna att arrangera Lag-ungdoms SM 2022.
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Peter Dacke informerad också om att Huddinge kommuns miljöförvaltning har granskat HAIS lokaler och
kunnat konstatera att varmvattenberedaren och ventilationen behöver förbättras. Pelle Öhrland kommer att få
en offert för arbetet varefter reparation kommer att ske.
§7
Planeringsdag för kansliet
Peter Dacke informerade att han kommer att ha en planeringsdag för kansliet inför verksamhetsåret 2021, där
bland annat frågor kring arbetsfördelning och prioritering kommer att diskuteras.
§8
Det ekonomiska läget
I Ann-Sofie Svärd Kullins frånvaro behandlades HAIS ekonomiska situation endast kort. Ekonomin är fortsatt
god även om likviditeten har försämrats något. Fakturor för vårterminens verksamhet kommer att skickas ut
inom kort.
§9
HAIS samverkan med Huge
Anders Lundström och Per Synnerman redogjorde för HAIS samverkan med HUGE. HAIS har utarbetat en
5-årsplan med HUGE där även andra aktörer kommer att medverka. HUGE har meddelat att de även fortsatt
kommer att stötta HAIS verksamhet ekonomiskt men att den fasta delen av stödet inte kommer att öka. Syftet
är att kunna ingå ett skriftligt samarbetsavtal inom kort.
§ 10
Elitbudget
Beslutades att anta det förslag till elitbudget som presenterades på styrelsemötet den 9 december 2020.
Beslutades grundade sig på HAIS tidigare uppsatta grundstruktur för stöd. Det har tydliggjorts att för att få
utökat stöd krävs att den aktiva har uppnått svenska friidrottsförbundets gränser för nationell elitnivå. Nivån på
det ekonomiska stödet för de aktiva ligger ungefär på samma nivå som under 2020.
Beslut avseende stöd för tränarna kommer att behandlas på nästa styrelsemöte.
§ 11
Grenspecifik träning under 15 år
Dennis Westermark redogjorde för att det finns signaler om att barngrupper i åldern 12-13 år (möjligen även
yngre barn) har uttryckt önskemål om mer grenspecifik träning. Frågan diskuterade och det konstaterades att
det i grunden är en resursfråga. Styrelsen är dock positiv till att ledare i dessa grupper tar initiativ till att ett
extra träningspass i veckan koncentreras till mer grenspecifik träning (efter önskemål och vilja). Enligt HAIS
riktlinjer ska grupperna 12-14 år träna 3-4 gånger i veckan.
Om mer grenspecifika träningspass införs i grupperna ska styrelsen även verka för att tränarna i dessa
grupper kan få visst utbildningsstöd från de grenspecifika elittränarna.
Beslutades att ett digitalt möte kommer att hållas för barn och ungdomstränarna.
§ 12
Marknadsplan
Anders Lundström redogjorde för arbetet med HAIS marknadsplan. Anders Lundström får även hjälp av
Kenneth Andersson i den delen. Det som återstår att göra att slutligt bestämma hur paketeringen ska se ut
samt att ta fram en aktivitetslista där det framgår vad som ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar
för att det görs. Anders Lundström hoppas kunna presentera en slutversion inom kort.
§ 16
Klubbchefen rapporterar
Per Synnerman informerade om HAIS verksamhet i kort. HAIS har nu 656 aktiva medlemmar. Kansliet
kommer att få en stor arbetsbörda nu när verksamheten förhoppningsvis drar igång i slutet på januari. Även
planeringen inför sommarens friidrottsskola kommer att ta mycket tid.
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§ 17
Specifika styrelsefrågor
Styrelsen behandlade några styrelsespecifika frågor.
§ 18
Mötets avslutande
Peter Dacke tackade för mötet och meddelade att nästa möte är den 10 februari 2021 kl. 18.30.
______________________
Vid protokollet:

Justeras:

_________________________
Dennis Westermark

_________________________
Peter Dacke

Justeras:
_________________________
Anders Lundström

