Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3-17/18 med Alingsås Handbollklubb

Tid:

Tisdag 12 september 2017 kl. 18.00

Plats:

Estrad, Alingsås

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

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. Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 2, 2017-08-18 godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomi
a. Rapporter och avvikelse
Stefan Johansson föredrog för styrelsen ett fördjupat arbete med Lena Lindqvist,
samtliga konton genomlysta. Detta skall resultera i en förenklad budgetöversikt, vilken
vid avvikelser skall detaljeras på kontonivå.
860 st säsongskort sålda till dags dat. (jmf 915st föregående år.)
b. Investeringar och beslut
Styrelsen beslutade att Anders Attling skall informera AHK personal om det
ekonomiska läget på nästkommande måndags möte.

5. Partners
Anders Atterling redogjorde för möte med Stiftelsen, vilken har ny styrelse. Christer
Mårtensson redogjorde för status partners.

6. Handboll
a. UK
Möte skall hållas v.38 där en kravspecifikation skall fastställas hur en
ungdomskommitté skall fungera/arbeta. Nya medlemmar till kommittén sökes.
b. DK
Ny Lagkapten för damerna utsedd: Lina Svensson.
Damernas omklädningsrum/ klubbrum i Nolhaga behöver inredas/målas. Ulrica
Granqvist tar fram kostnadsförslag till styrelsen. För övrig hantering av ansvar för
lokalernas skick bör en kontakt med hyresvärden (kommunen) tas.
c. Elit
Fredrik Teern fortsatt borta från spel under hösten (?)
d. Potatiscupen
Inget rapporterade under punkten.

7. Projekt
a. Fylla Estrad
Klubb 73 fortsätter under hösten 2017.
b. Integrationsprojekt
Representanter för integrationsprojektet informerade om verksamheten. De har
presenterat AHK’s projekt vid informationsträffar med kyrkor och företag. Christer
Mårtensson har beviljat ett anslag om 10K till biljetter till matcher. Ett projekt är att en
bok skall skrivas och presenteras på bokmässan som har temat Bildning. Flertalet Elit
spelare visar stort intresse att bidraga till projektet. Inbjudan kommer att skickas ut till
AHK trupp samt styrelse till en workshop 22 okt: ”att Möta så många nationaliteter
som möjligt”. Mattias Flodman och Kajsa Svensson är administratörer av detta.
Mattias arbetar 50% med integrationsprojektet.
8. Övriga frågor
a. Ledamöter i styrelsen
Styrelsen utsåg Staffan Marklund till vice ordförande, Jessica Carlsson till sekreterare
samt Stefan Johansson till kassör.
b. Anders Atterling redogjorde för det möte han deltog vid med Svensk Elithanboll.
Frågan om räkenskapsår föredrogs, men inget beslutades pga fomalia. Kollektivavtal
med spelare diskuterades. Anders har även deltagit i möte med Västergötlands
Handbollsförbund.
c.

Lägenheter sökes till 5 st. spelare.
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9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
10 oktober.

10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Jessica Carlsson

Staffan Marklund

Ordförande för mötet:

Anders Atterling
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