Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9 - 17/18 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Måndag 12 mars 2018 kl. 18.00
Estrad, Alingsås

Närvarande: Anders Atterling, Ulrica Granqvist, Staffan Marklund, Rickard Fredriksson, Jan Bergerud,
Stefan Johansson, Christer Mårtensson, Jessica Carlsson
Inbjuden: Mikael Franzén ( se 6c. Elit)
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
Stefan Johansson valdes att justera protokollet och Jessica Carlsson utsågs till sekreterare.
3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte nr 10, 2018-02-20 godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a. Prognos innevarande säsong
Anders Atterling redogjorde för statusen i ekonomin och en uppdaterad prognos för
hela säsongen.
b. Beslut budget 2018/2019
Anders Atterling och Stefan Johansson presenterade budgetförslag 2018/2019.
Styrelsen beslutade att antaga budgeten för 2018/2019 med eventuella justeringar
(beroende på om vi når semifinal- och finalspel som kommer att spelas i maj).
5. Partners
Styrelsen har tidigare beslutat att antaga en policy rörande servering av alkohol. Policyn
innebär att det inte kommer att vara förenligt med vår verksamhet att bjuda på vin och öl i
Partnerloungen. Förslag lyftes om att ta fram ett bättre matalternativ i Partnerloungen. Öl och
vin kommer fortsättningvis att serveras mot betalning i loungen.
6. Handboll
a. UK
Valda personer från Ungdomssektionen och Rickard Fredriksson från styrelsen har
den13 mars uppstartsmöte med Prové Attityd rörande vårt värderingsarbete.
Ungdomsavslutning kommer att hållas den 22 april.
b. DK
Sista matchen för säsongen spelas söndag 18 mars. Vi kommer att hamna på tredje
plats.
Under våren har utvecklingssamtal med samtliga spelare hållits av tränarna och
Christer Mårtensson. Nu börjar spelartruppen för kommande säsong ta form.
c.

Elit
Mikael Franzén informerade om planer inför slutspelet och nästa säsong. Både han
och truppen har en god känsla inför slutspelet. Samtliga spelare är spelbara. Karen
Brødsgaard lämnar sitt uppdrag efter den här säsongen för att bli huvudtränare för

Ålborgs damer. Ny assisterade tränare blir Mattias Flodman.
d. Potatiscupen.
Beslut om nytt Cupcentrum (Hemvägen) är taget.
7. Projekt
a. Fylla Estrad
Inget rapporterade under punkten.
b. Integrationsprojektet
Projektet ser över att samverka med SISU, sammanställer material och planerar
bokrelease.
8. Övriga frågor
9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
10 april.
10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat.
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