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Protokoll styrelsemöte 22 september, 18:30

Deltagande styrelseleda möter: Peter Dacke, ordföra nde
Mats Krigh, vice ordförande
Peter Ga brielsson, sekretera re
Johan Hagman
Anders Lundström
Linda Sandberg
Emelie Schlyter
Dennis Westermark

Klubbchef: Per Synnerman

§ 1 Mötets öppnande

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

mötet för denna styrelse.

§ 2 Val av iusteringsperson

Mötet utsåg Peter Dacke till justeringsperson.

§ 3 Godkännande av dasordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4 Föregående protokoll

lnga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5 Reflektioner och fortsatt arbete efter planeringsdasen

Organisation grengrupper, inför mötet 2 okt. Peter G redogjorde för förarbetet och arbetet inför
själva dagen. Flera tränare har redan visat ett intresse. Vi behöver nu bara slutföra detaljplanering.
Efter en lång och engagerande diskussion där vi nu har ett stark ensad bild av vårt behov och vår väg

fram så gör nu Linda, Peter och Peter ett slutarbete inför den 2a oktober.

Kansliets arbete, nu med utökad styrka. Per redogjorde för hur arbetet fortskridit. Anders har gått in

och gör redan insatser på bredden inom alla områden. Han kommer också att ta delar av ekonomin.

§ 6 Arbetet med Hemsida och sociala medier

Hemsidan: Nu harvien prototyp klar som Linda och Emelie arbetar med. Kansliets mest frekventa

frågor har fångats som nu läggs in som stående information. Så nu fortsätter arbetet med att rensa

och förtydliga information, och förankra olika lösningar på vägen. Vid nästa möte presenteras ett
utkast att ta ställning till.

§ 7 Sanktionsansökan utesäsonsen 2022 förslag från arr.

Utskick på förslag diskuterades kort. Förslaget från arrangörskommitt6n är: Kvantumloppet: 24 april,

Huddingespelen: 17-l-9 juni, Viking Line onsdag L7 augusti samt Lag-USM 11- Sept.

Det blev en längre diskussion kring det föreslagna Huddingeloppet där vi har haft svårt att engagera

både funktionärer samt att erhålla någon form av ekonomisk vinst. Peter D redogjorde för
bakgrunden till Huddingeloppet och det ansträngningar som gjorts under året, som ändå inte gett

den utdelning som vi hoppats på.

Styrelsen beslutade därför att bejaka förslaget med undantaget kring Huddingeloppet som vi inte
komrner att genomföra nästa år.

§ 8 Det ekonomis ka läeet - Anders

Anders hade skickat ut ett underlag inför mötet. I vanlig ordning ett bra underlag. I underlaget
föreslås också ett antal åtgärder bl.a. för att få en bättre ekonomisk balans runt bl.a. friidrottsskolan
som vuxit varje år. Ekonomin fortsatt god.

§ 9 Hasse och Sonia Sköldsäters minnesfond

Arbetet kring rekrytering till styrelsen fortgår. Det finns en förhoppning om att det till nästa
styrelsemöte kan presenteras en slutlig lösning och ett beslut kan tas.

Det finns nu också en till fond, Sköldsäterfonden som riktar sig till ideellt arbete. Den hanteras av en
särskild styrelse och är inte kopplad till Huddinge AlS.

§ 10 Klubbchefen rapporterar

Per hade skickat ut ett underlag till alla. Per redogjorde för medlemsantalet mm och de aktiviteter
som pågått under sommaren. Medlemsantalet har gått ner vilket det ofta gör inför en höststart. Efter
prova-på-aktiviteter kommer det troligen att öka igen.

§ 11 Specifika styrelsefråsor

Peter D hade inga specifika styrelsefrågor att ta upp.

§ 14 Nästa möte 19 oktober

Nästa möte är den 19 oktober.

§ 15 Mötets avslutande

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