Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10 - 17/18 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Tisdag 10 april 2018 kl. 18.00
Estrad, Alingsås

Närvarande: Anders Atterling, Ulrica Granqvist, Staffan Marklund, Jan Bergerud, Stefan Johansson,
Jessica Carlsson
Inbj.:Patrik Heed och Tobias. ( se rapporterande under punkt 8: Gameday App.)
Frånvarande: Ragnar Udin, Rickard Fredriksson

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. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 11, 2018-03-12 godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a. Prognos innevarande säsong
Anders Atterling redogjorde för statusen i ekonomin och visade en uppdaterad
prognos för hela säsongen, med hänsyn taget till olika senarior för räkenskapsårets
sista månad. Det som kommer att påverka det slutliga utfallet är framförallt antalet
hemmamatcher i slutspelet samt utfallet av Potatiscupen.
b. Investerinar och beslut.
Styrelsen beslutade att godkänna investering i Appen Gameday ( se innehåll punkt 8),
Christer Mårtensson fick i uppdrag att teckna avtalet.
Styrelsen beslutade att godkänna projektanställning av Heather Andersson på 1 år.
( 1/5 2018- 30/4 2019)
5. Partners
Inget rapporterade under punkten.
6. Handboll
a. UK
A pojk spelar steg 5 ( final steg) i USM 20-22 april i Malmö.
Ungdomsavslutning kommer att hållas den 25 april.
b. DK
Truppen tar form, dags dato är 14 spelare klara. Ny målvaktstränare: Markus
Jigström. Försäsong börjar 23 april.
c.

Elit
Truppen är i princip klar för nästa säsong. Niklas Kraft från OV Helsingborg ersätter
Rickard Frisk i målet.

d. Potatiscupen.
Antal anmälda lag 313, övernattande lag 198.

7. Projekt
a. Fylla Estrad
Inget rapporterade under punkten.
b. Integrationsprojektet

8. Övriga frågor
Patrik Heed och hans kollega Tobias presenterade appen Gameday. Appen används redan
idag av Svenska handbollslandslaget plus att flera klubbar i Handbollsligan har visat intresse..
Innehållet i appen klubbanpassas och innehåller bland annat: Information om kommande
matcher, nedräkning till matchstart, länk till biljettförsäljning, klubbrelaterad information,
lagrelaterad information för både dam- och herrlaget samt information om våra Partners.
Appen Gameday blir en ny kanal för AHK, vilken kan generera ökade intäkter både från publik
och partners. (se beslut under punkt 4b, investering Gameday)
Valberedningen har startat sitt arbete inför nästa säsong. ( årsmöte 30 maj)
9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
Måndag 14 maj.
10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat.
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