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Protokoll styrelsemöte nr 5, 23 augusti, 18:30
Deltagande styrelseledamöter:

Peter Dacke, ordförande
Mats Krigh, vice ordförande
Peter Gabrielsson, sekreterare
Johan Hagman
Tomas Ledell
Linda Sandberg
Per Öhrland
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§ 1 Mötets öppnande
Sammanträdet öppnades av ordförande Peter Dacke som hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av justeringsperson
Mötet utsåg Peter Dacke till justeringsperson.
§ 3 Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.
§ 4 Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.
§ 5 Läget funktionärer
Per lyfte några frågor kring hur vi bl.a. rekryterar funktionärer. Per efterlyser en systematik kring hur
vi rekryterar funktionärer. Linda hjälper Per att uppdatera Funktionär.se så att den blir aktuell. I
övrigt kommunicerar vi ut att de aktiva 15+ bidrar med 3 pass/år och yngre grupper tilldelas grenar
inför varje tävling/år.
§ 6 Arbetet med bidragsansökan ventilation kansliet – Mats
Per och Mats redogjorde för arbetsläget. Kostnaden för denna översyn överstiger de möjligheter
HAIS har. Det finns möjlighet att söka bidrag. Mats Krig gör denna bidragsansökan med stöd av Per Ö.
Bidragsansökan kommer att göras i två steg, först från kommunen och sedan av RF SISU. Det behövs
uppdaterade offerter.
§ 7 Vem gör vad på kansliet
Det finns behov av att kommunicera ut vilka som gör vad på kansliet när vi nu saknar ett kansli.
Fakturering Anders Rydén, Medlemsfrågor/SportAdmin/Köhantering Linda, Träningsfrågor Peter
Gabrielsson, Kläder/Branding Johan Hagman, Utbildningsfrågor Anders Rydén, Barn- och
Ungdomsfrågor Peter Dacke, Verksamhet i Vårby/ Visättra/Flemingsberg, Arrangemang Per Öhrland,
Branding Johan Hagman, Övriga frågor Peter Dacke.
§ 8 Små och stora frågor
Hur gör vi med stavhoppsmattan och garaget? Det är ett behov av städning mm. Vi ser på ett tillfälle
att städa och köra bort skräp i höst.
§ 9 Sommarens tävlingar
Laget runt. Linda har haft lite stök med stavhuven (klämskador). Nya grupper startas upp, bl.a. i
Trångsund. Stor efterfrågan även från yngre (2017) så de sätts på vänt och får återkomma nästa år.
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§ 10 Friidrottsskolan

Peter D redogjorde för årets friidrottsskola. Årets friidrottsskola nådde inte upp till den stora succé
som det var förra året. Efter samtal med andra föreningar så har de också gått ner i deltagare. Några
lärdomar kan dras som vi behöver arbeta med inför nästa år.
§ 11 Kassör
Tomas redogjorde för status på arbetet. Förslaget är att låta Madelaine Ledell sköta kassörsarbetet
under en interimsperiod. Styrelsen bejakar det förslaget.
§ 12 Status kläder
Johan redogjorde för arbetsläget för kläder och visade bl.a. några förslag.
§ 10 Nästa möte 20 september
Nästa möte är den 20 september.
§ 11 Mötets avslutande
Peter D förklarade mötet som avslutat kl. 21:00.
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