Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 - 18/19 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Tisdag 9/10 2018 kl. 16.00-18.00
Estrad, Alingsås

Närvarande: Anders Atterling, Ulrica Granqvist, Karin Axelsson, Julia Härnälv, Richard Fredriksson
Frånvarande: Jan Bergerud, Per Ottosson

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Anders Atterling hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen
fastställdes.
2. Val av justeringsmän
Julia Härnälv valdes att justera protokollet och Richard Fredriksson utsågs till sekreterare.
3. Klubbchefen informerar
4. Ekonomi
a. Karin redogjorde för aktuellt läge gällande ekonomin.
b. Anders informerar och uppdaterar kansli och organisation om dessa utmaningar.
c. Kundreskontran behöves stämmas av regelbundet. Trolig kundförlust från förra
räkenskapsåret på 55.000:-.
5. Partners
a. Budget 7,2 miljoner. Prognos 6,7 i dagsläget. Oförändrat.
b. Affärstorget: nytt upplägg för att skapa intäkter för AHK samt öka värdet för partners
till föreningen. Styrelsen godkände förslaget.
c. Brev till Sparbanksstiftelsen samt faktura ordnas av Anders.
6. Handboll
a. UK
i. Fortsatt svårt med domare.
b. DK
i. Tunn trupp fortsatt
ii. Bra inlednings på säsongen med 2 vinster.
iii. Sportråd dam. Ulrika får ansvaret att initiera och få med Per O samt Morten i
denna uppstart.
c.

Elit

i. Ser över trupp pga lönekostnader.
d. Potatiscupen.
i. e. SEH
i.
f. Kansli
i. Inge, lönebidrag AF, avslutas inom kort. Anders kontaktar och söker lösning.
ii. Samtal med Christer kring rollen. Anders och Richard
iii. Richard genomför utvecklingssamtal under oktober månad.
iv. Successionsordning i organisationen måste belysas.
g. Övrigt:

i. Julia Härnälv kontaktar kansliet och ser över hur vi kan öka användningen
och spridningen av Gameday-appen
ii. Julia poängterade vikten av att visa uppskattning till våra ideellt arbetande.
Hon får signaler att de inte upplever sig uppskattade och får det tack de vill
ha. Plan för detta? Stämmer signalerna? Hur får vi en bra bild?
7. Projekt
a. Fylla Estrad
i. Anders tar initiativ till nystart av grupp
b. Integrationsprojektet
i. Lennart Anderberg närvarade vid mötet och beskrev status i projektet (se
bilaga). Initierades 2015 i samband med den enorma flyktingvågen.
ii. Grunden är ”Alla ska med”, AHK vision
iii. Projektet är finansierat ytterligare ett år av Allmänna Arvsfonden.
iv. Heather jobbar 40% med projektet och 35% med föreningen. 8 ideella krafter.
v. 4 områden: Fadderverksamhet, Handboll, Praktik och Studiebesök.
vi. Familjehemsplaceringar, 44 st initialt. Många som inte orkar längre. Nytt
samarbete med Hjälmared, start 22/10.
vii. Skall dokumenteras i en bok som släpps 190821 i samband med firande av
Alingsås.
viii. Utbildningsmaterial tas fram i samarbete med SISU att användas i andra
föreningar.
ix. Samarbete med SEH är inlett och implementeras i september 2019
c. Värdegrund
i. Styrelsen gav OK på underlaget gällande värdegrund att jobba vidare med
internt i föreningen. Martin Lernås övergripande ansvarig.

8. Övriga frågor
a. Förslag att ta fram en arbetsbeskrivning för vad som ingår i styrelsearbetet. Richard
tar på sig att ta fram ett underlag och förslag inför nästa möte 181113.
b. Årsplan för organisationen. Anders initierar.

9. Datum för kommande styrelsemöten
13 november, 11 december, 15 januari, 19 februari, 11 mars, 9 april och 14 maj.
10. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Richard Fredriksson

Julia Härnälv

Ordförande för mötet:

Anders Atterling
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