Styrelsemöte
2020-08-11
Tid: 18.00-20.00
Plats: Kansliet

Närvarande:

Mats Alm
Richard Fredriksson
Jan Furunger
Ulrica Granqvist
Therese Sonesson
Martin Holmberg

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Richard Fredriksson hälsade välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen fastställdes.
2. Val av justeringsman

Mats Alm fick i uppdrag att justera protokollet.
3. Ekonomi

Jan gav en aktuell översiktsbild. Givet den allmänna situationen ser läget
förhållandevis bra ut. Medel från SEH och delar från Tillväxtverket –
korttidspermitteringarna – har exempelvis kommit in.
Styrelsen gav Jan i uppdrag att börja titta på känslighetsanalyser för olika
scenarier relaterade till hur covid19-pandemins utveckling kan påverka.

4. Organisation

Nya klubbchefen Julia Ryding Wikberg börjar 1 september.
Innan dess åker Julia tillsammans med Richard på SEH-möte i Malmö.
Lördag 5 september har styrelsen en gemensam arbetsdag över lunch.
Då kommer även Julia delta.
I oktober blir det en liknande dag med styrelse och kansli.
5. Ungdomskommittén

Ledamöter har slutat till den här säsongen och några nya ledamöter har
kommittén ännu inte lyckats rekrytera. Styrelsen beslutade att nuvarande
konstellation jobbar vidare. Parallellt gör styrelsen ett arbete för att inventera
idéer och tankar hur vi kan stärka det här arbetet långsiktigt.
6. Damkommittén

Ulrica berättade om en lyckad kick off där scoutstugan i Östbovik var bas.
Glädjande: dubbla vinster i träningsmatcherna mot Önnerediterna.
7. Elitlaget

Truppen jobbar med en del småskador. Vinst i träningsmatchen borta mot
Varberg.
8. Potatiscupen

En idé finns och är anmäld om ett annat upplägg 2021 än tidigare cuper.
Tanken är att centrera fokus till Alingsås, köra två helger efter varandra med
olika åldersklasser och skapa ett arrangemang som bildar en
”handbollsvecka” där Åmanska parken utgör nav.

9. Integrationsprojektet

Lennart Anderberg fortsätta leda projektet. I aktivitetsplanen ligger att
besöka alla klasser i årskurs 9 i Alingsås, Herrljunga och Vårgårda. Bland annat
ska elever få information om AHK:s värdegrund och få boken Vi ställer upp!
som AHK och projektet släppte tidigt förra hösten.

Nästa möte blir tisdagen 8 september klockan 18.00-20.00

Vid protokollet
Martin Holmberg
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