Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 -17/18 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Måndag 15 januari 2018 kl. 18.00
Estrad, Alingsås

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

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Anders Atterling hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen
fastställdes.
2. Val av justeringsmän
Staffan Marklund valdes att justera protokollet och Jessica Carlsson utsågs till sekreterare.
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 7, 2017-12-12 godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a. Ekonomiskt utfall
Anders Atterling redogjorde för statusen i ekonomin och en uppdaterad prognos för
hela säsongen.
b. Stefan Johansson presenterade förslag till budget 2018-2019.
5. Partners
Christer Mårtensson redogjorde för arbetet med Partnermatchen som spelas den 2a februari
mot IFK Skövde. Styrelsen beslutade att en partnermatch skall arrangeras nästa säsong.

6. Handboll
a. UK
Ungdomskommittén är tillsatt. Ordförande Therese Sonesson, Lisa Malmström
sekreterare, Mia von der Luft ekonomi, Anders Spånell och Jan Svensson ledamöter,
Martin Lernås sportsligt ansv., Maria Sundén kansli ungdom.
A pojk har avanserat till steg 4.
Klubbchef Christer Mårtensson informerade om den mycket goda stämmningen samt
många fina insatser från Hallbybollen.
b. DK
Damerna tog ytterligare en mycket fin vinst mot HK Country. Ulrica Granqvist
poängterade att matchen ( liksom den 1a för säsongen) inte annonserats.Ulrika ber
Maria Sundén se över rutinerna.Liza Krantz fortsatt borta från spel p.g a skada.
Dessutom påpekades att renhållningen av Nolhagahallen är under all kritik.

c.

Elit
Samtliga i truppen spelar och tränar fullt ut.

d. Potatiscupen
Christer Mårtensson rapporterade siffror anm. lag/ övernattande lag jmf. föregående
år.
2017: 256anm. lag, 197 övernattande. 2018: 265 anm. lag, 173 övernattande.
Sista anmälningsdag 180201.
7. Projekt
a. Fylla Estrad
Inget rapporterade under punkten
b. Integrationsprojektet
Styrelsen beslutade att AHK skall ansluta sig till idrottsuppropet #fairplay till stöd för
invandrarungdomar i asylprocessen och dem som fått beslut om avvisning.

8. Övriga frågor
Anders Atterling önskar att ett planeringsmöte inför nästa säsong,med inriktning
matchläggning, biljettförsäljning samt seriebiljetts försäljning.
9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
20 februari

10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat
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