Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 - 18/19 med Alingsås Handbollklubb
Tid:
Plats:

Tisdag 19/2 2019 kl. 18.00-20.00
AHK

Närvarande:

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

Frånvarande:

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Anders Atterling hälsade välkommen och öppnade mötet. Den föreslagna dagordningen
fastställdes.
2. Val av justeringsmän
Ulrika Granqvist valdes att justera protokollet och Richard Fredriksson utsågs till sekreterare.
3. Föregående mötes protokoll
Gicks igenom och godkändes
4. Klubbchefen informerar
a. Christer medverkade och beskrev aktuellt läge i dam- och herrtrupp, Potatiscupen och
övrigt inom organisationen.
b. NIU: 11 + 11 antagna. Bostäder en utmaning.
5. Ekonomi
a. Karin redogjorde för aktuellt läge gällande ekonomin.
b. Budgetprocess kartläggs och startas upp.
6. Partners
a. Väl genomförd Partnermatch mot IFK Ystad
7. Handboll
a. UK
i. 5 lag vidare till steg 4 vilket aldrig hänt i AHKs historia, fantastiskt.
b. DK
i. Återkoppling från ledar- och spelarmöten i januari.
ii. Presentation av konkreta idéer för att utveckla damsidan. Per O och Catrin tar
detta vidare för diskussion med Christer.
c.

Elit

i.
d. Potatiscupen.
i. Som tidigare år, några färre övernattande lag som kan påverka ekonomiska
utfallet. Cupcentrat tillbaka i ishallen, bra, men drar ytterligare kostnader i bl.a.
golv.
e. SEH
i.
f. Kansli
i.

g. Övrigt:
i. Fahlgrens Minne behöver uppdatera sin styrelse enligt stadgarna. AHK
styrelse utser Julia Härnälv som representant.
ii. Få med Ungdom till nästa styrelsemöte 18/3, Martin Lernås + UK
8. Projekt
a. Fylla Estrad
b. Integrationsprojektet
i. Enligt plan.
c. Värdegrund
i. Steg 1 implementering och utveckling: Ledarträff hotellet 22/2 med bl.a.
Mikael Franzén
d. Vision 2023
i. Per presenterade ett upplägg kring framtida arbetsprocesser för att utveckla
och förankra vår vision.
9. Övriga frågor
10. Datum för kommande styrelsemöten
18 mars, 9 april och 14 maj.
11. Mötets avslutande
Anders Atterling förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Richard Fredriksson

Ulrica Granqvist

Ordförande för mötet:

Anders Atterling

2

