Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1-17/18 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Tisdag 4 juli 2017 kl. 18.00
Estrad, Alingsås

Närvarande: Stefan Johansson, Rickard Fredriksson, Ulrica Granqvist, Staffan Marklund, Anders
Atterling, Ragnar Udin, Jan Bergerud, Jessica Carlsson
Frånvarande:

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Anders Atterling hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen
fastställdes.
2. Val av justeringsmän
Jan Bergerud valdes att justera protokollet och Staffan Marklund utsågs till sekreterare.
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 11, 2016-04-14 godkändes och lades till handlingarna.
4. Revisorer
Klubbens revisor var på besök och föredrog det rapport, se bilaga 1, som författats. Styrelsen
beslutade att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit.

5. Partners
Christer Mårtensson rapporterade om att han kommit långt vad gäller partners inför
kommande säsong. Christer mål är att ha 2/3 av budgeten klar innan semestern. Detta att
jämföra med föregående år då det endast var 1/3 klart.
6. Handboll
a. UK
Tränare för andra års B-pojk sökes fortfarande.
b. DK
Nya tränarna har satt igång träningen och enligt rapporter lagt ribban högt.
c.

Elit
En ny organisation för Elit är på gång att utformas. Staffan M har ansvaret för detta
tillsammans med Mikael F.

d. Potatiscupen
Inget rapporterade under punkten.
7. Projekt
a. Fylla Estrad
Inget rapporterade under punkten.
b. Integrationsprojektet
Anders Atterling nämnde för styrelsen att integrationsprojektet och AHK kommer att
ha en monter på nästkommande bokmässa.

8. Övriga frågor
Handbollen vänner
Styrelsen noterade att Handbollens Vänner kommer att avsluta sitt konto och vill samtidigt
skänka de kvarvarande 1000kr till HP Alingsås.
Kickoff-läger
Nästkommande styrelsemöte äger rum i samband med Kickoff-lägret.
Förslag till ledamöter valberedning
Anders Atterling berättade för styrelsen att han varit i kontakt med tre personer som eventuellt
kan tänka sig att ta sig an uppdraget som föreningens valberedning. Anders hoppades på ett
definitivt besked till nästkommande styrelsemöte.
9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Datum för styrelsemöten till hösten är planerade till:
18/8, 12/9, 10/10, 7/11, 14/11, 12/12
10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Staffan Marklund

Jan Bergerud

Ordförande för mötet:

Anders Atterling
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