Styrelsemöte
2020-12-08
Tid: 18.00-20.00
Plats: Digitalt

Närvarande:

Mats Alm
Richard Fredriksson
Jan Furunger
Ulrica Granqvist
Therese Sonesson
Martin Holmberg
Julia Ryding (adjungerad)

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Richard Fredriksson hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.
3. Val av justeringsman

Therese Sonesson utsågs att justera protokollet.
4. Föregående mötes protokoll

Inga frågor, protokollet godkändes.

5. Beslutslogg

Vi gick igenom i beslutsloggen. Ett konkret resultat sedan förra mötet –
kopplat till styrelses ja till att förstärka herrtruppen utifrån aktuell situation och
inom sagd ekonomisk ram – är värvningen av Helge Freiman.
6. Ekonomi
Precis som under höstens tidigare styrelsemöten uppdaterade Jan utifrån två
perspektiv:
* Nuläget.
* Prognoser utifrån bästa scenario, normalt scenario, sämsta scenario.
Fortsatta osäkerheter på grund av hur covid19-pandemin utvecklas och vilka
effekterna blir. Mycket positivt besked ur finansiell synvinkel var beskeden om
nya krisstöd i slutet av november. AHK beviljas drygt 1,338´ SEK kopplat till
ligan och cirka 400´ kopplat till Europa League-spelet.
7. Verksamhetsrapporter

1) Klubbchefens rapport
* Många frågor och mycket arbete relaterat till covid19.
* Värdegrundsarbetet rullar vidare.
* Likaså genomlysning och utveckling av kommunikationsarbetet.
* Nästa säsong sportsligt: Christer Mårtensson bjuds in till styrelsemötet i
januari.
* Viktigt, trots naturliga osäkerheter, är att inte släppa fokus på vision och
mål. Både på kortare och längre sikt.
2) Ungdomskommitténs rapport
* Kommande behov av utbildning i EMP. Hur kan förbundet bidra kring
digital variant?
3) Damsektionens rapport
* Ingen punkt som lyftes extra.

8. Övrigt

Jan lyfte tanke om framtida idéarbete kring säsongsbiljetter.
Martin pekade på kontinuerlig omvärldsanalys; att försöka förstå hur
handbollsvärlden förändrar sig. Vad är möjligheter? Vad är hot?
9. Utvärdering av mötet

Genomgående positiva omdömen.

Nästa möte är tisdagen 12 januari klockan 18.00-20.00

Vid protokollet
Martin Holmberg

Ordförande för mötet
Richard Fredriksson

Justeras
Therese Sonesson

