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Protokoll styrelsemöte 24 augusti, 18:30
§ 8 Oreanisation i klubben (för tränare och aktiva)
Deltaga nde styrelseledamöter:

Klubbchef:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krig, vice ordförande
Peter Gabrielsson, sekreterare
Johan Hagman

X

Anders Lundström

X

Linda Sandberg

X

Emelie Schlyter
Dennis Westermark

X

Per Synnerman

X
X
X

Det är därför ett stort behov av att vi fullföljer det arbete som vi började för ett år sedan. Vl bör
därför lägga storvikt kring detta på planeringsdagen och redan nu fundera på en delakuta åtgärder
§9

X

Sammanträdet öppnades av ordförande Peter Dacke som hälsade välkommen till det första fysiska

mötet för denna styrelse.
iusteri ngsman

Peter G gick igenom ett tänkt upplägg som utgår från det arbete som redovisades vid förra
styrelsemötet (organisationsarbetet). I korthet betyder det att fokus under planeringsdagen blir att
jobba med kansliet utformning och innehåll inför en tänkt förstärkning samt hur vi kan lyfta den
idrottsliga delen av vår verksamhet som inte alls utvecklats i den riktning som avsetts. Det som
enskilts också redovisats i ovanstående punkter.
Planeringsdagen kommer att genomföras på Sundby Gård mellan kl 1OOO-1700. program och tider
kommer att förmedlas till alla deltagare.
§ 10

Mötet utsåg Peter Dacke till justeri ngsperso n.
§ 3 Godkännande av dasordnins

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.
§ 4 Föregående

lnför planerinssdas lördae den 4 september kl 10-17

X

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av

Linda redogjorde för den problematiken som följer av att vi inte har orkat med att arbeta i den
riktning som vi tänkte. Vi har nu ett växande problem kring de aktiva som nu blir 15 år kommande
säsong och undrar hur de ska bedriva en kvalificerad träning.

protokoll

Arbete

Linda redogjorde för tidplanen för att byta ut layout på nuvarande hemsida. Utkast till layout finns
men behöver vänta tills ioar har möjlighet att göra ändringarna. Emelie berättar om hur arbetet med
lnstagram och Facebook. Det kommer att skickas ut ytterligare påminnelse till Tränare/Ledare kring
länken till nyheter: Media@huddingeais.se.
§ 11 Det ekonomiska läeet

lnga synpunkter på föregående protokoll.
§ 5 Åtgärder med anledning av coronapandemin

Klubbchefen är nu tillbaka på heltid. Peter G och Per ser över och gör bokningen av gymmet.

Anders hade i god tid skickat ut ett underlag som han gick igenom på ett föredömligt sätt. Mötet
hade inga synpunkter. Föreningen har en fortsatt god ekonomi. Nästa rapportering i augusti blir mer
intressant inför hösten.
§ 12 Hasse och Sonja Sköldsäters minnesfond

§ 6 Hänt under sommaren 2021

Tävlingar: Vi är mitt i en SM-period. USM och JSM har genomförts och SM väntar. JSM kan ha varit
den största truppen på länge. Vi lyckades också genomföra Huddingespelen i våras och Stafett-SM
mitt i sommaren på ett mycket bra sätt. Även Veteran-SM har genomförts på Öland med flera HAISdeltagare.

Friidrottsskolan: Med 1285 deltagare är friidrottsskolan en succ6. lnför nästa år behövervi se över
flera möjliga bidragsgivare och partners.
§ 7 Kansliets arbete och behov hösten 2021

Kansliet, Per och Stina, har med Peter D gått igenom arbetssituationen på kansliet och de
ekonomiska möjligheter vi har att lätta på arbetsbelastningen. Per redogjorde för hur belastningen
varit och det påverkar arbetet på kansliet och stödet till träningsgrupperna.
För

att underlätta snabbt arbetssituationen behöver det genomföras en avlastning i ett första steg

under hösten 2O2L pä halvtid. Parallellt ska vi se hur vi också kan ta en del av den ekonomiska biten
som vi nu köper av Sifferakuten.
Styrelsen beslutar att vi ska gå i den riktningen att vi gör en tillfällig förstärkning av kansliet och
använder planeringsdagen den 4 september för att specificera innehållet i de uppgifter som

förstärkningen ska täcka upp för.

hemsida och socia la medier

Mötet förde en kort diskussion kring arbetet med att hitta medlemmar till denna styrelse. Tre
kandidater har inkommit. Vi kommer behöva gå ut med ytterligare en förfrågan så att vi får ihop 5
medlemmar enligt de stadgar som efterlämnades. Några ytterligare namn diskuterades också vilka
kommer att kontaktas inför nästa styrelsemöte.
§ 13 Uppdrag från föreeående stvrelsemöte
Kan utbildningsläget per tränare upprätthållas i Sportadmin? Nej det går inte. Funktionerna

i

Sportadmin medger inte det.
§ 12 Klubbc

rapporte

- Per

ett underlag till alla. Per redogjorde för medlemsantalet mm och de aktiviteter
som pågått under sommaren (se paragrafen Hänt under sommaren 2021, ovan).
Per hade skickat ut

§ 13 Specifika stvrelsefråeor - Peter

Peter D hade inga specifika styrelsefrågor att ta upp.
§ 14 Nästa möte 22 september

Nästa möte är den 22 september.
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§ 15 Mötets avslutande

Peter D förklarade mötet som avslutat kl. 20:55.

vid

Peter

Justeras:

G

n

Peter Dacke

