Huddinge AIS
Friidrott
PROTOKOLL nr 5 2020/2021 fört vid
styrelsesammanträde i Huddinge AIS den 10 februari
2021

Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Dennis Westermark, sekreterare
Anders Lundström, ledamot
Peter Gabrielsson, ledamot
Fredrik Kihlblom, ledamot
Ann-Sofie Svärdh Kullin, kassör

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 Mats Krigh, 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 sammanträde den 13 januari 2021.
§5
Åtgärder med anledning av coronapandemin
Peter Dacke informerade om den senaste uppdateringen kring coronpandemin och hur det påverkar HAIS.
Bland annat meddelades att HAIS återigen har öppnat för träningar med restriktioner. Arbete med att ta fram
ett nytt schema har också påbörjats.
HAIS kommer att söka stöd för att klubben inte kunde arrangera ”Första chansen” och ”Nordiska
terrängmästerskapen”.
HAIS kommer även fortsättningsvis att söka permitteringsstöd för sin klubbchef under perioden december
2020 till juni 2021.
§6
Årshjul och Planeringsdag
Styrelsen och kansliet har arbetat fram ett dokument benämnt ”Struktur/uppdrag och årshjul för Huddinge AIS
kansli” som syftar till att underlätta för styrelsen, kansliet m.fl. att få överblick över vad som ska göras under
året samt hur dessa uppgifter ska fördelas inom klubben. Beslutades att anta dokumentet.
Peter Dacke informerade även om att ett kommande möte med barn- och ungdomstränarna den 24 februari
2021, där styrelsen kommer att representeras av Peter Dacke, Anders Lundström och Peter Gabrielsson. Från
kansliet deltar Stina Erlandsson och Per Synnerman.
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§7
Presentation av tränare.
Per Synnerman presenterade en sammanställning över HAIS tränare och deras utbildningsnivåer. Beslutades
att det på HAIS hemsida ska finnas en presentation av tränarna i de grenspecifika grupperna. Även tränarna i
övriga grupper ska finnas namngivna med angivandet av vilken grupp de ansvarar för. Dessa uppgifter ska
uppdateras halvårsvis med första uppdateringen under hösten 2021.
§8
Det ekonomiska läget
Ann-Sofie Svärdh Kullin redogjorde för HAIS ekonomiska situation samt balans- och resultatrapport avseende
verksamhetsåret 2020. Trots ett svårt år på grund av pandemin lyckades HAIS presentera ett preliminärt
överskott med 74 713 kronor i resultat. Även klubbens likviditet ser fortsatt bra ut.
Beslutades att påbörja arbetet med en budget för verksamhetensåret 2021 och att det arbetet ska genomföras
med en arbetsgrupp bestående av Peter Dacke, Per Synnerman, Ann-Sofie Svärdh Kullin och Mats Krigh.
§9
Från bredd till grenspecialisering
Styrelsen fortsatte den viktiga diskussionen om hur vi kan underlätta övergången från bredd till specialisering i
våra ungdomsgrupper på bästa sätt.
§ 10
Arbetet är en fortsättning på det arbete som påbörjades innan jul. En fråga som kommer att diskuteras är
möjligheter till ett kvinnligt nätverk inom HAIS och hur information m.m. kan förbättras.
§ 11
Extrastöd till elitaktiva och tränararvoden
Förslag till extrastöd för elitaktiva presenterades och diskuterades. Det antecknades att Fredrik Kihlblom inte
var närvarande vid behandlingen av detta ärende på grund av jäv. Beslutades att anta förslagen om extrastöd
för HAIS elitaktiva som ansågs ligga inom ramen för HAIS riktlinjer och i övrigt bedömdes vara skälig.
Beslutades att se över HAIS mallavtal med både aktiva och tränare.
§12
Tränarredskap
Inköp av olika träningsredskap diskuterades, bland annat hoppmattor. Det tydliggjordes att äskanden av inköp
av träningsredskap som huvudregel ska gå via kansliet som ska fattas beslut i enlighet med gällande budget,
attestinstruktion och behov. Förfrågan om behov av inköp går ut till samtliga tränare inför utesäsongen.
Därefter kommer inköp av nödvändigt material att göras. Samma sak kommer att ske inför innesäsongen i
höst. Därutöver kan frågan om inköp av träningsredskap även tas upp på träningsmöten m.m.
§13
Hemsidan
Beslutades att det på HAIS hemsida ska tydliggöras hur klubben är organiserad.
§ 14
Planering inför HAIS årsmöte 2021
Kommande årsmöte diskuterades och det underströks att vi behöver en så stor lokal som tillåter social
distansering. Årsmötet ska hållas i slutet på april 2021. Tränarna ska tillskrivas om kandidater till de prisers
som ska delas ut på årsmötet. Valberedningen bestående av Anders Lindström och Tomas Ledell har påbörjat
sitt arbete inför årsmötet.
Berörda uppmanades även skicka erforderliga uppgifter till Ronny för införande i HAIS tidning HÄNT.

§ 15
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Klubbchefen rapporterar
Per Synnerman meddelade att HAIS har tappat några aktiva i samband med faktureringen av medlemsavgifter
och aktivitetsavgifter, vilket är normalt. Det är viktigt att vi kan arrangera en s.k. ”Prova på dag” så snabbt som
möjligt när det blir tillåtet under våren så att klubben fyller på med nya aktiva. Per meddelade också att
samtliga grupper nu är igång med träning.
§ 16
Specifika styrelsefrågor
Styrelsen behandlade några specifika styrelsefrågor.
§ 17
Mötets avslutande
Peter Dacke tackade för mötet och meddelade att nästa möte är den 17 mars 2021 kl. 18.30.
______________________
Vid protokollet:

Justeras:

_________________________
Dennis Westermark

_________________________
Peter Dacke

Justeras:
_________________________
Mats Krigh

