Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 -17/18 med Alingsås Handbollklubb
Datum:

tisdag 10 oktober 2017 kl.18.00

Plats:

Estrad, Alingsås

Närvarande: Stefan Johansson, Ulrica Granqvist, Anders Atterling, Jan Bergerud, Jessica Carlsson,
Christer Mårtensson
Frånvarande: Ragnar Udin, Staffan Marklund, Rickard Fredriksson
Gäster: Carina Håkansson (Integrationsprojekt 7.b), Melker Härnälv (projekt Fylla Estrad 7.a)

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 Jessica Carlsson utsågs till sekreterare.
3. Genomgång/godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 3, 2017-12-19 godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a. Budget
Anders Atterling kommenterade utfall t.o.m september, samt föredrog analyser utfall:
intäkter/ kostnader jmf budget samt jmf föregående år.
Rapporter och avvikelse
Lena Lindqvist har tillsänt styrelsen en ny rapport över med utfalle t.o.m september
vilket innebär att styrelsen nu kan analysera kostnader och intäkter periodvis. Hänsyn
skall tagas till att det föreligger bokningar som inte är gjorda samt periodiseringar som
ligger fel.
Anders Atterling och Stefan Johanson arbetar vidare med att justera kommande utfall
genom att be Lena Lindqvist boka kända intäkter och kostnader (som vi inte fått
fakturor på ännu) till korrekt månad/ period för mer tillförlitliga analyser.
5. Partners
Christer Mårtensson redogjorde för statusen över försäljningen till våra partners. Christer har
dessutom startat upp olika aktiviteter för att öka intäkterna. Bland annat har han startat
upp1973- aktiviteten med extern leverantör samt att partnergruppen bearbetar ytterligare
potentiella partners.
Arbetet med Partnermatchen fortskrider ( ansv. partnergruppen och Christer Mårtensson).
Datum föreslogs till 2a februari AHK-Skövde.
6. Handboll
a. UK- beröm till ungdomsledarna.
b. DK- Ulrika Granqvist överlämnade en skrivelse till styrelsen från Damlaget om önskan
att ha kvar klubbrum och omklädningsrum i Nolhaga. Stefan Johansson och Maria
Sunden har varit i kontakt med komunen angående lokalerna. Nytt möte fredag 13e
oktober. Resultat analyseras nästa möte.
c. Elit- inget att rapportera
d. Potatiscupen- inget att rapportera
7. Projekt
a. Fylla Estrad - Melker Härnälv föredrog insatser, resultat och framtida projekt.
Club 73 (timeout för översyn o genomlysning)

Öka publik intresset.
Strategi målgrupper, dedikerade ytor i arenan
Ökad marknadsföring: vepor, sociala medier.
Barn o famljeyta: workshop.
Nyinflyttade inbjudes via brev till match.
Spelarnas roll i publikengagemanget.
Föreningsinbjudningar. (ansv. kansliet)
Närvaro ungdomslag 2/ match (ansv. Martin Lernås)

b. Integrationsprojekt - Carina Håkansson föredrog upplevelserna vid Bokmässan.
Mycket positiv respons både av de medverkande ungdomarna (ca 40 st.) samt av de
som besökte montern Boll o bildning. Artikel skrevs i GPs nätupplaga, samt i AT. 2400
bokmärken och 450 broschyrer delades ut under mässdagarna.
8. Övriga frågor
Christer Mårtensson redogjorde för genomsnittliga kostnader/ intäkter för en Elit match i
Estrad.
9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa möte flyttas från 14 november ( matchdag) till 15 november, kl 18.00
10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Jessica Carlsson

Jan Bergerud

Ordförande för mötet:

Anders Atterling
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