Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 -17/18 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Tisdag 20 februari 2018 kl. 18.00
Estrad, Alingsås

Närvarande: Anders Atterling, Ulrica Granqvist, Staffan Marklund, Rickard Fredriksson, Ragnar Udin,
Jan Bergerud, Jessica Carlsson
Inbjuden: Per Ottosson ( se 6b. DK)
Frånvarande: Stefan Johansson, Christer Mårtensson

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. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från styrelsemöte 2018-01-15 godkändes och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a. Ekonomiskt utfall
Anders Atterling redogjorde för statusen i ekonomin och en uppdaterad prognos för hela
säsongen..
5. Partners
Anders Atterling redogjorde resultatet av Partnermatchen 20180202.
6. Handboll
a. UK
Ungdomskommittén startar ett värdegrundsarbete i samarbete med Prové, som
representant att ingå i arbetsgruppen från styrelsen utsågs Rickard Fredriksson.
b. DK
Per Ottosson presenterade DK: nuläge, visioner, målsättningar och framtid samt
påverkande faktorer ( nödvändigt, angeläget och önskvärt ) av desamma.
c. Elit
Gunnar Bodin lånas ut till Hallby resten av säsongen.
Erik Andreasson och Pontus Axelsson har skrivit på ett nytt 2-årsavtal.
Nytt kontrakt: Andreas Lang från Ricoh HK är kontrakterad på 2 år.

d. Potatiscupen.
Jämfört med förra året så har vi något färre lag anmälda och färre övernattande lag
vilket ger en såväl lägre intäkt som resultat.
7. Projekt
a. Fylla Estrad
Inget rapporterade under punkten
b. Integrationsprojektet
Allm. Arvsfondens ekonomiska årsrapport 2018 inlämnad.
Många aktiviteter föregår: Handboll, Fadderverksamhet och Studiebesök

8. Övriga frågor
Anders Atterling redogjorde för några av punkterna vid SEH möte.
Michelles Minnesfonds styrgrupp har inlämnat förslag på stadgeändringar på remiss till
styrelsen. Styrelsen beslutade att bifalla justeringarna. (Enl. nuv. gällande stadagar kan dessa
ändras endast genom två beslut av styrelsen med minst 2/3 majoritet. De två besluten skall
tas med ett av klubbens årsmöten emellan, varför förslaget återigen skall tas upp till slutgiltligt
beslut efter årsmötet 2018-05-30)
Anders Atterling och Staffan Marklund skall se igenom riktlinjer och konsekvenser samt vad
som bör genomföras för AHK med anledning av nytt regelverk från GDPR (General Data
Protection Regulation) gällande register med personinformation.
Rickard Fredriksson föreslog att 50-50 lotter bör säljas också i pausen för att säkerställa att
alla som vill köpa lotterna har ytterligare möjligheter till det. Kansliet får i uppgift att undersöka
om det går att ordna för att säkerställa att sammanräkningen av sålda lotter hinns med för att
kunna presenteras under andra halvlek.

Årsmöte 2018 skall hållas den 30/5.

9. Nytt datum för nästa styrelsemöte
12 mars.

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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