Alingsås Handbollklubb
Årsmöteshandlingar 4 juni 2019

Dagordning
1

Mötets öppnande

2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3

Upprop och fastställande av röstlängd

4

Fråga om mötet behöriga utlysande

5

Fastställande av dagordningen

6

Val av två justerare tillika rösträknare

7

Fastställande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning

8

Revisorernas berättelse

9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10

Fastställande av medlemsavgifter

11

Inkomna motioner och förslag

12

Val av – se förtydligande i Valberedningens berättelse sist i handlingarna
a. Ordförande på 2 år
b. Tre ledamöter på 2 år varav en kassör
c. En ledamot på 1 år
d. Två revisorer på 1 år jämte en suppleant på 1 år
e. Valberedningen skall enligt stadgarna väljas med tre personer, varav
en sammankallande, på 1 år

13

Val av
a. Sektionsansvarig herrsektionen på 1 år
b. Sektionsansvarig damsektionen på 1 år
c. Sektionsansvarig ungdomssektionen på 1 år

14

Beslut om erforderligt antal ombud till VHFs årsmöte

15

Årets AHKare

16

Avtackningar

17

Övriga frågor

18

Mötets avslutande

Verksamhetsberättelser för tiden 1 maj 2018 – 30 april 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen har sedan årsmötet 30 maj 2018 bestått av följande personer:
Anders Atterling, ordförande
Richard Fredriksson, vice ordförande, sekreterare
Karin Axelsson, kassör
Julia Härnälv, ledamot
Per Ottosson, ledamot
Jan Bergerud, ledamot
Ulrica Granqvist, ledamot
Christer Mårtensson, adjungerad
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda ordinarie möten. Protokollen från
ordinarie möten finns publicerade på hemsidan www.ahk.nu under Om klubben.
Hedersmedlemmar:
Jan-Erik Gustafsson
Ständiga medlemmar:
Rolf Sultan och Gustav Nord/Carlsson.
Revisorer:
Carina Fridberg och Lennart Andersson.
Valberedning:
Anna-Karin Jansson (sammankallande), Melker Härnälv och Anders Atterling.
Sektionsledare:
Ungdom: Therese Sonesson
Dam: Ulrica Granqvist
Herr: Inget namnval utan det beslutades att Styrelsen skall hantera hur
herrverksamheten skall bedrivas för säsongen 18/19
Kansli:
Christer Mårtensson, klubbchef
Lena Lindqvist, kanslist/ekonom
Maria Sundén, kanslist
Martin Lernås, sportsligt ansvarig ungdom
Heather Andersson, kanslist
Magnus Löfström, arrangemangsansvarig
Inge Qarlsson, vaktmästare

Sammanfattning av säsongen 2018/19
Här kommer en kortfattad sammanfattning om några av säsongens händelser:
Vi kan med stolthet konstatera att herrlaget stått för en otroligt fin prestation. Att
än en gång nå finalspel är en otrolig framgång. Detta ger oss som förening en
möjlighet till fortsätt utveckling. Det ger oss förhoppningsvis också möjlighet till
europacupspel vilket gör att vi har en ny spännande säsong att se fram emot.
.
• Ekonomin i fokus
Styrelsens arbete har till stor del handlat om att bibehålla en god ordning på
klubbens ekonomi. Styrelsen har fokuserat på den ekonomiska uppföljningen
och planeringen. Vi har följt upp att beslutade sparåtgärder genomförts samt
varit restriktiva med att belasta verksamheten med nya kostnader då vi inte
nått upp till satta mål när det gäller intäkterna. En förutsättning för att nå vårt
positiva resultat är att vår personal på kansliet är medvetna om det
ekonomiska läget och att de håller i kostnaderna.
När vi gick in i säsongen 2018/19 gjorde vi det med en budget som visade
ett svagt negativt resultat. Att vi ändå når ett positivt resultat känns otroligt
bra då vi inte nådde de intäkter som vi hoppades på. Givetvis bidrar fler än
en slutspelsmatch, som vi budgeterat för, till detta. Resultatet gör att vi har
ett eget kapital som uppgår till 3 Mkr vilket ger en trygghet och stabilitet
inför kommande säsonger. Spelschemat för säsongen medförde att vissa
semifinalmatcher kom att spelas i maj. Detta har medfört att utfallet från vår
hemmamatch mot Kristianstad den 1 maj kommer nästa års utfall till godo då
vi bryter våra räkenskaper den sista april.
•

Potatiscupen
Potatiscupen fortsätter att visa fina siffror. Totalt ligger vi på ungefär samma
antal lag som året innan och vi har en positiv utveckling både sportsligt och
ekonomiskt. Flytten av cupcentart till ishallen mottogs mycket positivt och vi
fick extra beröm för maten detta år vilket var mycket kul då vi själva var
missnöjda med hur maten var året innan. 2019 deltog 309 lag varav 202
övernattande.

•

Sportsliga aktiviteter utöver Potatiscupen
För första gången någonsin hade AHK 5 lag i steg 4 i ungdoms SM. Av dessa
gick 3 lag vidare till steg 5 vilket också är rekord. Vi kan med glädje gratulera
vårt P14 lag som gick hela vägen till final. Handballschule arrangerades som
vanligt framgångsrikt under midsommarveckan för hela Sveriges ungdomar i
regi av Mikael Franzén. Vårt Kick off-läger för föreningens medlemmar
genomfördes i augusti på ett förtjänstfullt sätt. En aktivitet som är mycket
uppskattat av våra ungdomar.

•

Strategiarbete
Under året har vi initierat ett arbete som skall mynna ut i hur vi skall vara som
klubb. Målet är att vi skall titta lite längre fram än bara innevarande säsong.
Detta arbete kommer att startas upp med arbete i olika grupper under
säsongen 2019/20.

•

AHK Integration
Arbetet integrationsprojektet har fortgått enligt plan och boken som
summerar projektet kommer att vara klart hösten 2019.
Som tidigare informerats om finansieras Integrationsprojektet genom medel
från Arvsfonden vilket vi är oerhört tacksamma för. Nu diskuteras hur vi skall
arbeta med dessa frågor kommande år.

•

Årsplanering
Då allt rullar på i allt snabbare takt och fler och fler arbetsuppgifter skall
utföras har styrelsen startat ett arbete med att strukturera upp alla de
arbetsuppgifter som utförs under ett år. Allt för att säkerställa tydliga arbetsoch ansvarsområden samt när de olika aktiviteterna skall vara utförda.

•

Partners
Vi vill tacka för det fina stöd och bidrag som alla partners bidrar med. Utan
dessa bidrag kan vi inte bedriva den verksamhet som vi vill. Vi vill rikta ett
extra tack till vår huvudsponsor Sparbanken Alingsås som tillsammans med
bidrag från Sparbanksstiftelsen ger klubben förutsättningar att kombinera
breddverksamhet och elitverksamhet.
Vår förhoppning är att alla genom sitt engagemang i Alingsås HK får
någonting tillbaka och att vi ses en attraktiv samarbetspartner för alla våra
partners och sponsorer.

•

AHKs Hjältar
Styrelsen vill tacka personal, ungdomar/medlemmar, ledare, föräldrar, ideella
krafter, partners/sponsorer och publik för ett fantastiskt arbete och stöd
under den gångna säsongen.
Ett arbete som under de senaste två månaderna medfört en otroligt stor
arbetsbelastning för hela vår organisation då vi har klarat av att hantera
kvalspel för Dam och HP, genomföra Potatiscupen, haft ungdomsavslutning
samtidigt som herrlaget än en gång gått till slutspel med kvarts- och
semifinalspel och inte att förglömma finalspel mot Sävehof i bäst av fem
matcher.
Kansli: Utan ett väl fungerande kansli kan verksamheten inte fungera på ett
bra sätt och det har ni genomfört på ett utomordentligt sätt med stor
passion.

Ledare: Det är ni som står för själva hjärtat i vår verksamhet att utveckla våra
ungdomar, inte bara inom handboll men också med att få dem att växa som
individer och lära sig att samarbeta som ett lag.
Alla ungdomar: Utan er skulle vi inte vara någon klubb.
Föräldrar: Er hjälp med allt runt våra ungdomsmatcher, Potatiscupen och alla
andra arrangemang skulle inte fungera utan er. Ert stöd är ovärderligt för oss;
körning till matcher, olika roller i och kring lagen och föreningen, hantering
av sekretariatet försäljning av fika på matcherna, etc.
Ideella krafter: Ni är en förutsättning för att vi skall kunna bedriva våra
hemmamatcher på det professionella sätt som vi gör. Det är arrangemang av
högsta klass. Utan er hjälp och servicekänsla skulle det inte bli några
matcher.
Partners/sponsorer. Som vi tidigare sagt är det ert stöd som till stor del gör
det möjligt att kunna bedriva och utveckla verksamheten på den nivå som vi
gör.
Publik: Ni står för en fantastisk inramning av matcherna och utan ert stöd och
support skulle vi inte få den fest som vi har idag när det är match.
Ni är alla otroligt viktiga för föreningen och utan er support och engagemang
skulle vi inte kunna fortsätta vår framgångsresa.
Vi i styrelsen vill än en gång tacka er alla för det otroligt fina arbete som ni
bidrar med.
/ Styrelsen

Herrsektionens verksamhetsberättelse
Elitlaget
Inför säsongen anslöt Niklas Kraft (OV Helsingborg), Andreas Lang (Ricoh handboll),
Jacob Lundahl (HK Aranäs) samt Benjamin Helander (BK Karis och militärtjänst i
Finland). Lämnade gjorde Oscar Bergendahl (GOG), Rickard Frisk (Kolding),
Andreas Flodman (Kolding), Daniel Tellander (slutade sitt handbollspelande efter
många år i Alingsåströjan).
Återigen många tunga tapp, men samtidigt riktigt kul att vi fortsätter vara en klubb
som utbildar duktiga spelare som är intressanta för Europa.
Vi gör en något svajig säsong och slutar på en fjärdeplats i serien efter en stark
avslutning. I Europa får vi respass i EHF Cupen mot Gorenje Velenje från Slovenien.
När slutspelet drar igång får vi helt enkelt ta det laget som blir över och det blir
återigen Ystad IF. Förlängningsseger i första matchen. Förlust borta ganska klart.
Förlust hemma efter att ha dominerat i 54 minuter. Därmed var vi nere i brygga
men en stark bortamatch och stor seger gjorde att vi fick en helt avgörande match i

Estrad Alingsås. Där avgjorde Felix Claar med ett skott i krysset med en sekund
kvar. Det var länge sedan det var en sådan ljudvolym i Estrad Alingsås och detta
inför 2 300 personer. Kristianstad som återigen vann serien valde att möta oss och
innan årsmöteshandlingarna skall in har vi lyckats stjäla en bortamatch i Kristianstad
Arena och är med och slåss om de finaste placeringarna i Svensk Handboll återigen.
/ Mikael Franzén
Fahlgrens Minne
Årets upplaga av Lennart Fahlgrens Minne spelades ovanilgt sent, den 22 januari
2018, mellan hemmalaget Alingsås HK och seriekollegan från Göteborg,
Redbergslids IK.
Två stipendium delades ut. Det första till AP (2017/2018) för att ha tagit Alingsås
HK och sig själva till finalsteget i Ungdoms-SM 17/18 där man slutade på en
hedrande femte plats. Laget förärades en check om 10.000 kr och priset togs emot
av två spelare som var med då - Albin Lund och Rasmus Ödman.
Stipendium nummer två förärades Tomas Gideflod som under förra och denna
säsong bistått AHKs kanslis ungdomssektion med ovärderlig hjälp med planering
och genomförande av Handbollsfestivaler och Minihandboll för de allra yngsta.
Utöver detta så ställer Tomas alltid upp vid AHKs matcharrangemang. För detta fick
Tomas en check om 5.000 kr.
/ Maria Sundén
HP Alingsås
HP Alingsås spelade i div 2 Västra där man efter 17 segrar, 1 oavgjord och 4
förlustmatcher befäste andraplatsen och därmed kvalplats till div 1. Ett mål inför
säsongen – att ta sig vidare till division 1. Det målet nåddes efter att ha vunnit både
semioff och slutkval.
Kommer att bli en spännande säsong där man möter tufft motstånd i en serie som
administreras av Svenska HandbollFörbundet (SHF).
P19-17 (herrjunior)
Alingsås HKs herrjunior har under säsong spelat i P19-17 Elit Västra. Både spel och
spelare har varierat under säsongen, men vi slutade på en 5:e plats i serien.
På JSM tog vi oss till steg 5, men lyckades inte överraska utan viktiga A-lagsspelare
och slutade på en 8:e plats.
Säsongen i stort har varit positiv då flera spelare tagit stora steg framåt och
förhoppningsvis kan ta steget upp i vår elitverksamhet framöver.
/ Torbjörn Johansson

Damsektionens verksamhetsberättelse
Damkommittén (DK)
Ledamöter: Catherine Ewerman (sekr), Anders Granqvist, Irene Savolahti, Nina Sjöö,
Morgan Lindgren, Catarina Bergkvist, Ingvar Larsson, Håkan Mattsson, Lena
Lindkvist (kansli)
DK startade säsongen med att bestämma vad man skulle jobba med under året. Vi
har planerat och haft hand om matcharrangemangen på Dammatcherna. På varje
hemmamatch har vi haft inspring med lag F9-F11, dessa har även spelat match i
halvlek och delat ut blommor till matchens lirare i hemma och borta lag. Flera av
ungdomslagen har haft fikaförsäljning där pengarna gått till respektive lagkassa.
DK arrangerade en Inspirationsdag den 27/4 med lagen från F16-15 till damlaget
där vi även bjöd in F14 och blivande NIU elever som kommer tillhöra damsektionen
nästa säsong. Dagen startades på Hälsostudion med Christer Mårtensson som
presenterade upplägg för kommande säsong, därefter fanns möjlighet att köra olika
pass, gym och kostföreläsning. Det bjöds på sopplunch innan alla 70 personer
begav sig till Alströmeraulan där DK tillsammans med SISU hade bjudit in till en
föreläsning ” Mitt liv äger ingen” med Loui Sand, och här anslöt ytterligare 100
personer. Detta var en väldigt uppskattad dag fylld med skratt, gemenskap och
eftertanke.
DK har även genomfört ledar- och spelarsamtal inom damsektionen. Resultaten av
samtalen har använts som underlag för arbetet kring kommande säsong.
DK har tagit fram utvecklingsförslag för klubbens damsektion, vilket har överlämnats
till styrelsen. Lite kort om det material vi jobbade fram och har följt under säsongen
är det vi kallar för ”GIRL-Power”, som står för:
• Gemenskap
Främja gemenskap mellan våra tjejlag. Skapa intresse för lagprestationer
mellan de olika lagen, från yngsta flicklagen till damlaget. Skapa
mötesplatser.
• Inspiration
Aktiviteter för att inspirera till idrottsprestationer. Inspirationsdagar gällande
träning, motivation, självförtroende. Skapa en enhetlig träningsfilosofi.
• Roligt
Det ska vara roligt att träna och spela handboll och att engagera sig i
varandra.
• Laganda
Att få befinna sig i ett sammanhang och att vara delaktig är viktigt för alla
människor. Verka för helheten inom AHKs dam- och flicklag.

Damsektionen har under säsongen även bestått av tre träningstrupper: damlag,
F16-15 och HP dam med sammanlagt runt 70 stycken aktiva och ledare.
Damlag
Damlaget blev inbjudna till en väldigt bra arrangerad Cup i Örebro augusti 2018
och sedan spelades även Göteborgs Cup. Försäsongen startade med en tunn trupp
och några skadade spelare, flera spelare fick då belastas hårt och fick skador, vilket
har hängt med hela säsongen.
Man har spelat i en serie som haltade och många långa perioder utan matcher, där
man förlorade 2 viktiga seriematcher och även efterföljande kval, vilket gjort att det
blir spel i div 2 även nästa säsong.
För att få till matcher fick man boka in egna träningsmatcher mot bl.a. klubbens Apojk. Spelarna har en god fysisk nivå och mycket bra träningsnärvaro. Truppen
fylldes sent under hösten, men tyvärr lyckades vi ändå inte nå div 1.
Damerna har varit med och varit ledare när U6 har tränat på lördagar under
säsongen, några tjejer har varit funktionärer under SM steg som klubben har
arrangerat. Alla tjejer satt i sekretariat fredag och lördag under Potatiscupen. Några
av damerna har varit med som ledare i yngre lag under säsongen.
F16-15
Startade året med 36 spelare totalt med 01-02-03 och slutade med 23. Av olika
anledningar så har några valt att sluta och några har dragits med skador som de
hade med sig sen förra säsongen.
Under året har man deltagit i två serier, F16-15 1 och F16-15 2 Syd. I första serien
hamnade vi i mitten efter vi har varvat fantastiska prestationer - där vi slagit alla
topplagen - med mindre bra prestationer där vi förlorat en del väldigt onödiga
matcher. I andra serien tog vi en välförtjänt guldmedalj. Där har även våra tjejer
födda 01 spelat på dispens.
Vi har deltagit i några cuper under året. Göteborg Cup. Hallbybollen och
Potatiscupen. Vi har även spelat USM där vi tog oss till Steg 4. Väl där så blev vi
tagna av stundens allvar de första 12 minuterna i den första matchen där vi kom
under med 6 mål. Hade vi varit vakna där så vet vi inte vart det hade tagit vägen.
Några samkväm med laget har vi också hunnit med och som exempel har vi haft en
matlagningskväll där vi blev indelade i lag och fick hjälpas åt att skapa en tre rätters
middag.
HP dam
HP dam tränar en gång per vecka och har spelat en gång i Let’s Play.
Antal medlemmar är 15st där närvaron har gått upp och ner. Försöket till ett mixat
lag har inneburit att några killar har tränat med dom. På Potatiscupen ansvarade HP
dam för Bjärkehallen under söndagen, allt utom domardelen.
Vi i DK tackar för förtroendet under denna säsong.
/ Ulrica Granqvist

Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse
Allmänt - UK
Under säsongen har ungdomskommittén bestått av ordförande; Therése Sonesson,
vice ordförande & sekreterare; Lisa Malmström, Kassör; Mia von der Lüft ledamot;
Anders Spånell, och sportsligt ansvarig Martin Lernås samt Maria Sundén från
Kansliet. Kommittén har haft månatliga protokollförda möten under säsongen.
Värdergrundsgruppen
4 medlemmar ur UK; Lisa Malmström, Martin Lernås, Mia von der Lüft, Therése
Sonesson, har under säsongen lagt mycket tid på att vara med och driva klubbens
värdegrundsarbete framåt. Gruppen har bearbetat värdegrundsorden Ambition,
Hjärta och Kamratskap i beteendeform. 22 februari 2019 samlade vi klubbens
samtliga ledare från Ungdomsverksamhet upptill Dam- och Elitnivå i en workshop
kring värdeordens beteenden. Fram till 30 april 2019 hade samtliga lag på sig att
genomföra en anpassad workshop med rapportering till Martin Lernås.
Implementeringen av värdegrundsarbetet fortsätter under kommande säsongs Kick
off.
Kick-offlägret
Helgen 18-19 augusti 2018 hölls säsongens Kick off-läger i Alingsås. Ledarträffen
startade helgen på fredagen 17 augusti med bl.a. en första inblick i klubbens
värdegrundsarbete som påbörjades under våren 2018.
Dunrossdagen 18 november
Lisa Malmström och Ander Spånell deltog i Dunrossdagen på
Konferensanläggningen Arken i Göteborg. Dagen hade fokus på individens
självförtroende och självkänsla. Föreläsare; Serena mon de Vienne och Johan
Örtendahl.
Föreningsdagar
UK har ihop med våra ungdomslag U10 tillsammans med Damlaget deltagit på ICA
Maxis Föreningsdag, Tomteparaden har genomförts av U7-9.
Utbildning
Följande utbildningar har erbjudits våra ledare:
• Basutbildning (Martin Lernås och Peter Hafström)
• TS1 (VHF/HFV)
• TS2 (VHF/HFV)
• Skadeförebyggande axelträning 1 x 2 h (Medpro Clinic)
• Fysplanering 5 x 3 h (Mauricio Alvarez)
• Vidareutbildning instruktörskurs – Martin L & Peter H

Julavslutning i samband med AHK-dagen 9 december
I samband med AHK-dagen genomfördes en ledarmatch i Nolhagahallen där
samtliga ledare bar regnbågsfärgade tröjor. Samtliga ungdomslag fikade lagvis på
läktaren. Därefter tågade ungdomslagen under tema blåljus till Estrad för att
tillsammans se elitmatchen Alingsås - Guif
Ungdomsavslutning 16 maj
Torsdag den 16 maj genomfördes klubbens årliga Ungdomsavslutning. Estrad
Alingsås var årets mötesplats. Tillsammans tågade lagen in till Vägen till Estrad
ivrigt påhejade av elitlaget. Tillslut hade vi ett välfyllt estradgolv med spelare U14U7. Samtliga spelare fick egen medalj/plakett och/eller seriespelsplakett. Det
delades sedvanligt ut individuella priser.
Vinnaren av svensson molins Attitydpokal utses som alltid av UK. I priset beaktas
följande kriterier:
• Respektera domare och ledare
• Främja rent spel
• Hantera förluster på ett bra sätt
• Peppa era lagkamrater när de gör ett misstag
• Håll lagmoralen hög
• Fuskar inte till dig fördelar
• Uppträd juste mot motståndarna
• Vårda språket
• Gå framförallt in för att ha roligt!
Vinnarna i år blev P12 där årets motivering löd:
”Goda kamrater som tar hand om varandra där alla skall känna trygghet för att våga
försöka att lyckas och rätt att misslyckas. Kompisar som ger allt för att vinna varje
match med förutsättningen att alla spelar lika mycket och på både sex och nio
meter.”
Klasshandbollen
Under 4 dagar i september spelades detta AHK-arrangemang för kommunens åk 2
till 5. Alla matcher spelades i Estrad Alingsås.
Nya träningsgrupper
Yngsta träningsgrupp denna säsong var U5, födda 2013, som startade träning i
Gamla tennishallen på söndagar. Ett eget initiativ av bl.a. de gamla trotjänarna
Marcus Enström, Ville Kangas och Anders Rylander.
Seriespel vid seriestart
14 pojklag i seriespel inkl. P16-15
13 flicklag i seriespel inkl. F16-15

Placering seriespel:
P16-15 1 Silver
P16-15 2 Nord Silver
P14 2 Nord Guld
P12 2 Nord Guld
F16-15 2 Syd Guld
F13 2 Syd Guld (repr. av F12-laget)
F12 1 Guld
F12 3 Brons
Cuper
AHKs ungdomssektion har varit representerade i 13 olika cuper denna säsong där
Hallbybollen åter var årets Klubbcup.
Ungdoms-SM
F16 Steg 4
F14 Steg 4
P18 Steg 5 Placering 8
P16 Steg 5 Placering 8
P14 Steg 5 Placering 2
Lägerverksamhet
I Västergötlands Handbollförbunds regi har som vanligt kallat till
”Utbildningsläger”. De som denna säsong varit på sitt allra första Utbildningsläger
är spelare U12.
/ Therése Sonesson & Lisa Malmström

Funktionernas verksamhetsberättelse
EKONOMI
2018/2019 är ett räkenskapsår med betydligt mindre slutspelsintäkter och
kostnader än tidigare år. Det är enbart årets kvartsfinalserie mot Ystad IF är med på
detta räkenskapsår. Totalt uppgick intäkterna till 17 654 809 och kostnaderna till 17
597 321 kr. Jämfört med föregående säsong har vi minskat intäkterna med
2 862 000 kr och kostnaderna med 2 338 000 kr. Den stora skillnaden både vad
gäller intäkter och kostnader jämfört med fg år består till största del av slutspel
både våren 2017 och våren 2018. I maj 2017 spelades semifinal & SM-final. I april
2018 spelades kvartsfinaler och semifinaler.

Störst påverkan på intäkterna jämfört med fg år har varit:
• Intäkter för slutspel
- 2 381 000
• Intäkter från partners
- 434 000
• Biljettintäkter, seriebiljetter + 120 000
• Övr intäkter
- 165 000
När bokslutet nu är klart kan vi glädjas åt ett positivt resultat med 57 700 kr vilket
skall jämföras mot det ett budgeterat underskott på 16 100 kr. Jämfört med budget
så har intäkterna ökat med 335 000 kr och kostnaderna har ökat med 262 000 kr.
Störst påverkan på intäkterna jämfört med budget har varit:
• Intäkter för slutspel
+ 270 000
• Intäkter från partners
- 472 000
• Biljettintäkter, seriebiljetter - 184 000
• Övr intäkter
+ 721 000
Publiksnittet i grundserien blev i år 1 620 st vilket är lägre än de senaste åren.
50/50 lotterna med ICA Maxi-erbjudandet är en omtyckt och stabil del av övriga
intäkter kring elitlagets matcher.
Styrelsen har under året fokuserat på den ekonomiska uppföljningen och
planeringen. Vår personal har jobbat medvetet med att spara kostnader och detta
bidrar till årets resultat. Våra största intäkter kommer som tidigare från våra
partners, biljettintäkter, Potatiscupen och bidrag från Sparbanksstiftelsen Alingsås.
Nästa säsong
Vi har ett fint läge inför nästa år med SM-finalspel som kommer att påverka vårt
resultat. Semifinalspel och SM-finalspel är inget som vi normalt räknar med i
budgetarbetet. Budgeten för 2019/2020 visar ett försiktigt kalkylerat överskott på
480 000 kr. Styrelsen och personalen kommer att fortsatt jobba hårt för att
ekonomin ska vara i balans. Arbetet består både av att hitta intäktsökningar och ha
kontroll på föreningens kostnader.
/ Karin Axelsson
NIU ELITHANDBOLLSGYMNASIET ALSTRÖMER
Det har nu funnits handbollsgymnasium på Alströmergymnasiet i 15 år, varav 8 år
med NIU. NIU Handboll har nu haft både flickor och pojkar i fyra år. Antagningarna
inför årets årskurs ett visar ett fortsatt helt nytt mönster. Det är nu flickor som
överväger i de antagningar som gjorts.
NIU Styrgrupp tillsammans AHK har jobbat mycket med att få in fler ansökningar av
båda könen, vilket nu resulterat i att fler flickor än pojkar antagits. Det var 87
sökande, varav drygt en tredjedel var flickor. Det kommer numerärt att bli en full
årskurs 1 läsåret 2019/2020 med 11 flickor och 10 pojkar. Klassen kommer att ha

mycket hög kvalitet.
En ny certifieringsperiod påbörjas i och med ansökningarna hösten 2018. Det är
fortfarande 18 elever per år, men med en fördelning på 9 flickor och 9 pojkar.
Intresset för Alströmergymnasiet är fortfarande mycket stort runt om i landet och
närmare två tredjedelar av alla elever kommer från andra kommuner än Alingsås.
Vilket borde vara en fjäder i hatten för kommunen, men så verkar det inte vara
fallet.
Boendet ändrade inför läsåret till viss del karaktär. Det var ganska många som
skaffade eget boende utan inblandning från NIU-gruppen. NIU-gruppens arbete
koncentrerades mer runt det nya boendet på Lekgatan. Det fanns och tillkom en
mängd fel, som krävde åtgärder. Det tog mycket tid för de inblandade i
Boendegruppen, för att komma tillrätta med problemen. Nu långt in på
vårterminen, så kom man överens med fastighetsägaren om en konkret
åtgärdsplan. In för det kommande läsåret ser det ut att bli ungefär samma boende
upplägg som nu. Kommunens ointresse att bistå eleverna rörande boende lägger
stort ansvar på Boendegruppen, så eleverna får en positiv upplevelse av sin flytt till
Alingsås.
Torbjörn Johansson och Peter Hafström har arbetat som instruktörer under läsåret.
Patrik Karlsson har varit målvaktinstruktör. Ingvar Larsson har varit djupt engagerad
med träningsprogram för gymmet. Lektionerna inriktas på den individuella
färdigheten. Syftet med utbildningen är, att eleverna skall ha nått elitmässiga
kunskaper när de tar studenten. Eleverna skall via de teoretiska lektionerna fått
goda kunskaper om hälsa, kost, handbollsteori och ledarskap.
Rune Löfstrand slutade som verksamhetsansvarig för NIU i juni 2018. Under det
gångna läsåret har det inte funnits någon verksamhetsansvarig, utan instruktörerna
har rapporterat direkt till Gymnasiechefen Dennis Pavlovic.
NIU Handboll har reviderats i oktober 2018 av Classe Carlsson från SHF. Det var
den fjärde gången som revidering av verksamheten skett. Resultatet av revisionen
blev lika bra som tidigare. De förbättringspunkter som överenskoms är redan under
läsåret helt åtgärdade.
Två till tre gånger om året träffas mentorer, instruktörer, elevhälsa och
verksamhetsledning, under ”Time Out”, för att diskutera eventuella problem som
kan finnas för vissa elever. Det ger också en möjlighet att få till en åtgärdsplan för
att motverka problem.
NIU Gruppen har under året inlett ett samarbete med SISU, som syftar till en
långsiktig utveckling av NIU Handboll. Projektet är uppdelat i ett flertal olika
delprojekt, såsom Eleven i centrum, Elevboende, Rekrytering, Kommunikationsplan,
Tjejspåret, Ledare/Tränare och Internationellt samarbete. Högsta prioritet har legat

på Elevboende.
NIU Handbolls hemsida har under året kontinuerligt uppdaterats med information
och nyheter. Det finns en uppdaterad länk till Alströmers NIU hemsida via AHK:s
hemsida.
Elithandbollsgymnasiet har under läsåret 2018–2019 haft en tysk elev, Til Gerock,
från Berlin, som läst ihop med NIU. Til har studerat Samhällsprogrammet på
Alströmergymnasiet. Til också med framgång spelat i AHK:s P 15–16 lag och även
deltagit i AHK:s USM lag för åldersgruppen.
NIU Gruppen har nu varit verksam i 8 år och haft 93 månadsmöten under den
perioden. Gruppen jobbar med verksamhetsutveckling, boende för elever som
kommer utifrån, marknadsföring av NIU och uttagningarna till kommande läsår.
Internationellt utbyte med Elitskolan SLZB i Berlin under 2018–2019
Det internationella utbytet (’Växel Berlin’) har under perioden fortsatt enligt det
avtal som tecknades under 2014 mellan den tyska ”Elitskolan SLZB ” (Schul–und
Leistungssportzentrum Berlin) och Alströmergymnasiet, Alingsås. Avtalet omfattar
sportligt utbyte /skol-aktiviteter/ kulturella inslag samt social gemenskap mellan
elever och ledare.
Besök i Alingsås
Den 21–25 augusti 2018 hade vi besök från skolan i Berlin. 20 elever samt 4 ledare
besökte Alingsås och tog del av ett genomarbetat program. Då inga vandrarhemsalternativ finns så inkvarterades de tyska ledarna samt eleverna denna gång på
Tallhyddan i Alingsås. Frukost samt några middagar intogs med hjälp av frivilliga på
NIU faddrar. Luncherna intogs på Alströmergymnasiet.
Mixade träningar där våra egna ledare Torbjörn Johansson / Peter Hafström samt
AHK:s huvudtränare Mikael Franzen och Karen Brødsgaard som svarade för
teknikträningen. Deltagande i några lektioner i tyska blev ett uppskattat inslag för
våra gäster.
En trevlig grillkväll med minigolf arrangerades och blev väl genomförd.
En ”handbollslandskamp” i Nolhaga slutade detta år med seger för Alingsås.
Flera träningar arrangerades där våra tyska vänner hanterade dessa på egen hand.
Besök i Berlin
Som en del av avtalet åkte den 12–17 dec. 2018. (6 flickor / 13 pojkar) samt 5
instruktörer/ledare/lärare till Berlin. Detta besök i Berlin var 5:e gången som
Alströmergymnasiets NIU 2: or besökte Berlin.
Morgonträningar med Füchse’s egen elit-tränare Max Rinderle hanterade det
sportsliga. En som vanligt uppskattad tuff träning där åter elever och ledare
mixades på ett socialt och sportligt sätt. Deltagande i olika skollektioner perfekt för
utbytet.

Match mellan Füchse Berlin – Leipzig, en match i klassiska ”Max – Schmeling Halle”
med plats för ca. 10 000 åskådare. Ett fanstatiskt arrangemang.
Under besöket i Berlin gjordes även ett besök på Riksdagshuset samt en
stadsorientering där eleverna mixades i ty/sv lag innan de tog sig runt bland
kulturella och sociala sevärdheter. Ett intervju-möte med den som vanligt positive
Füchse spelaren Mattias Zackrisson alltid ett kul inslag för våra handbollselever.
Vi som arbetar med NIU Elithandbollsgymnasium i Alingsås vill åter framföra ett
stort tack till Sparbanksstiftelsen i Alingsås för det stöd 0ch intresse i samband med
detta för våra elever så viktiga utbyte. Alltid mycket väl bemötta med våra frågor.
Stort tack även till Alingsås HK för intresse och deltagande i projektet.
/ Ulf Granander
MARKNADSKOMMUNIKATION
Årets arbete med marknadskommunikationen har inneburit ett fortsatt samarbete
med klubbens partner Bobby Bannister. Likt tidigare år har fokus legat på att locka
fler att gå på handboll i Estrad. Ett samarbete med Gameday och den nya appen
har vi också haft fokus på. I dagsläget har vi 2229 som följer oss i appen.
Exempel på aktiviteter som genomförts under året:
•
Säsongsbiljettannonsering
•
Elitlaget delade ut säsongsbiljetter efter Fahlgrens Minne
•
Elitlaget har varit ute vid flera tillfället hos vår partners
•
Matchaffischering för både herr och dam vid flertal ställen
•
Synlighet digitalt: Endorfin, Vimpeln
•
Matchklappa med både Dam och Herr på varsin sida
•
Bild på AHK-bussen med både Damlag och Herrlag
•
Matchprogram ”mini”
•
E-brev innan match
•
Matchannonser AT, dubbla och senare i slutspel helsidor
•
Matchannons Alingsås Kuriren 1 gång per månad med både dam och
herr.
•
Annonsering/tävlingar via Facebook, www.ahk.nu, Twitter och Instagram
•
Prenumerera på kalender till sin mobil via hemsidan
•
Föreningsbiljetter lokalt och regionalt
•
Utökade antalet infartsskyltar så kallade ”bockar” till 4st
•
”Matchdag”-banderoll infart till Alingsås mot centrum efter Stures
Vi har trots våra aktiviteter och idogt kämpande inte lyckats uppnå våra mål för
publikintäkter under grundserien denna säsong. Slutspelet har givetvis hjälpt oss att
öka snittet Till nästa säsong kommer vi fortsätta att jobba hårt med att ”fylla
Estrad” och försöka nå vårt mål på sikt om 2000 besökare per match.

Vi är många som har jobbat med marknadskommunikationen under året. Ett stort
tack till er alla, men ett extra tack till våra skribenter Olof Ericson och Martin Larsen
som försett oss med matchreferat från herr-och dammatcherna.
/ Heather Andersson
MATCHARRANGEMANG
På hemmaplan har vi denna säsong genomfört:
16st Seriematcher
3st Kvartsfinaler (Ystad IF)
1st Semifinal (IFK Kristianstad)
3st Finaler (IK Sävehof)
Tänk att vi varit med och skrivit historia i och med att vi spelat SM-finalmatcher i
Estrad Alingsås. Det har aldrig hänt förr och det blev verkligen den bonus som vi
hade önskat, men kanske inte riktigt trott på vid säsongsstart. Med vår erfarenhet
löste vi detta på allra bästa sätt.
Vi har varit aktiva inom POTATISCUPEN som en viktig kugge!
Vårt arbete präglas ju också naturligtvis av vad som händer i övrigt i Estrad som inte
är handboll. Några exempel är Magnus Carlssons start av sin Sverigeturné, Joe
Labero Magic show och VM-Kval i Fulsal (Svenska fotbollsförbundet).
Jag vill åter tydligt rikta ett stort tack till alla som stöttat och hjälpt till under denna
säsong. Ett extra tack till Jörgen Svensson, Dave Heineman, Pia Wallenberg, Lena
Hansen och Tomas Gideflod som oförtröstligt förbereder Estrad inför våra matcher.
Ni är som alltid BÄST FÖRE, BÄST UNDER, BÄST EFTER!
/ Magnus Löfström
BLÅLJUS
Under både hemma- och bortamatcher har vi stått på läktaren och stöttat och hejat
fram laget.
Ekonomin grundläggs genom medlemsavgifter och försäljning på bussar. I år blev
det 12 Blåljusresor varav två till Ystad (kvartsfinaler), två till Kristianstad (semifinaler)
och två till Partille där IK Sävehof stod för SM-finalmotståndet.
Vi är otroligt stolta över killarnas fantastiska insats under säsongen med ett oväntat
silver efter fem tuffa SM-finalmatcher. Vi ser fram emot att finnas på läktaren och
stötta laget under nästa säsong tillsammans med er och vill du vara en del av oss i
styrgruppen så är ni varmt välkomna. Vi behöver fler som engagerar sig! Till
syvende och sist är det nämligen vi alla som tillsammans skapar den magiska
stämningen.
/ Blåljus - Amy, Albin, Mathilda, Therese & Heather

POTATISCUPEN 40 år
Tävlingsledningen har bestått av Christer Mårtensson, Lena Lindqvist, Magnus
Löfström, Heather Andersson och Maria Sundén.
Cupcentrat – Årets Cupcentra var tillbaka på gammal trogen mark i Nolhalla Ishall.
”Aktivitetszonen” återinfördes under AHK Integrations ledning där det bjöds på en
massa sång- och dansuppvisningar, tävlingar, karaoke och selfie-box. En mycket
uppskattad zon som varade i dagarna två, fredag & lördag.
Medpro Clinic ställde upp med fysioterapeuter alla tre dagarna. Kanske inte
jättemycket att göra, vilket är positivt i sig, men väldigt uppskattat av de som
hittade till Cupcentrats sjukstuga.
Fredrik Järås med personal serverade årets cupmat och gjorde det med bravur.
Väldigt uppskattat där många delade med sig av ”den godaste maten på flera år”.
Frukost infördes på alla hårdförläggningar detta år och det blev otroligt uppskattat
och inget vi kommer kunna avvika ifrån.
Intersport Väst stod åter för ”Cupshopen” och bl.a. trycktes cuptröjorna upp där på
plats.
Alingsås 400 år och Kultur & Utbildning bjöd våra deltagare på en upplevelse i
Parkbadet under lördagen med extraöppet till klockan 21.00. Fantastiskt
uppskattat!
Tommy Grapenholm och Martin Larsen ihop med Sportsground sände söndagens
finalmatcher i Estrad Alingsås direkt via Webb-TV, vilket är ett mycket uppskattat
inslag. Väldigt bra bildåtergivning och med elitlagets insats som kommentatorer är
matcherna väl värda att se på i efterhand på Youtube.
PEAB är en samarbetspartner i arbetet med att skapa trygghet för våra domare
vilket i praktiken innebar att Maths Nilsson & Magnus Bucht kom med som
domaransvariga i Potatiscupen detta år. Ett samarbete som gav mersmak inför
kommande år.
Med en kort startsträcka, som följdes upp av en oerhört intensiv och hektisk helg,
var domartillsättningen detta år inte lätt. Konkurrensen med sista helg seriespel
Göteborg och Irstablixten i Västerås gjorde att avsaknaden på domare var väldigt
hög. Utan våra domaransvariga hade det inte fungerat alls. Ytterligare tack till våra
egna spelare och ledare som ställde upp på ett fantastiskt sätt för att lösa luckor i
domarschemat.
I år avstod vi att arrangera Ledarträff och Disco. Nytt Tävlingsreglemente från SHF
fick tas hänsyn till där U11 och yngre inte fick tävla. Och livescore i sekretariaten
tävlingsklasser infördes detta år som bemannades av elit, dam och HP Alingsås.

Tre föräldraansvarigmöten hölls innan cupen, två ansvarsområdesmöten och efter
Potatiscupen sammanfattade vi året med en gemensam avslutning på Stures
Bowling & Sportbar. Pytt-i-panna, shuffleboard och boule stod på agendan.
Med hopp om att energi tankades på till 2020 så vill vi rikta ett riktigt stort tack till
alla som tillhör ovan grupper, men också till alla föräldrar/anhöriga i våra lag som
ställt upp med pass, övrig personal som bemannat cupkiosk och minibussar samt
HP Alingsås dam/mixed som ansvarade för Bjärkehallen hela söndagen.
/ Maria Sundén
PARTNERGRUPP
Partnerintäkterna minskade i år med cirka 500’ mot budget. Vi har därför jobbat
hårt med att hålla nere kostnaderna utan att tappa kvalitet.
Vi har idag cirka 125 paketpartners samt ytterligare 120 partners i 1973-klubben.
Totalt hamnade våra partnerintäkter på dryga 6.700.000 vilket är cirka 300’ lägre än
2017-2018.
Mer positivt är det fina resultat som vi kan redovisa på såld slutspelsreklam. Vi sålde
dessutom slutspelsreklam på de tre kvartsfinalerna, semin mot Kristianstad samt de
3 finalerna mot IK Sävehof. Drygt 650’ blev resultatet vilket är långt över förväntan.
Ett mycket bra tillskott i slutet av säsongen samt en bra start på kommande säsong.
Undertecknad varit ansvarig för sponsorgruppens verksamhet och tillsammans med
Roland Johansson, Anders Heleander och Lena Lindqvist bildat en ledningsgrupp för
arbetet. Följande har, utöver redan nämnda varit med och bidragit till det fina
resultatet: Rolf Wifstrand, Melker Härnälv, Sam Ranch och Kent Nilsson. Stort tack till
er alla!
Under året har vi också haft en grupp som jobbat med att driva och vidareutveckla
vår partnerlounge i samband med våra elitmatcher samt ett antal aktiviteter för våra
partners. Den gruppen har bestått av Christer Gustafsson, Magnus Borg och Melker
Härnälv. Stort tack för ert fina jobb och tag gärna del av deras egen verksamhetsberättelse. Vi har även haft en grupp som jobbat med partnerresor. Johan
Hagström, Lars Gedda, Per Aversund och Karin Axelsson - tack för ert fina jobb som
kan läsas om under Resegruppens skrivelse.
Säsongen 19/20 innebär en fortsatt expansion av produktutbudet och mötesplatser
för våra partners. Vi har inlett arbetet med att förstärka våra erbjudanden samt att
ge våra partners ett större mervärde. Helt enkelt förbättra vårt partnerskap.
Målet för 19/20 är satt tufft med en ökning på 4 % jämfört med årets utfall. Tufft
mål, men det skall vi klara med hjälp av våra trogna och givmilda partners.
Stort tack till alla som stöttat oss under 2018-2019. Utan er kan vi inte ha vår fina
verksamhet med både Herr, Dam, Elit och Bredd.
/ Christer Mårtensson

PARTNERAKTIVITETSGRUPPEN
Gruppen har bestått av Melker Härnälv, Magnus Borg samt Christer Gustafsson
(ansvarig och sammankallande).
Gruppen har i huvudsak haft till uppgift att skapa och genomföra aktiviteter för att i
så hög grad som möjligt visa på AHK:s seriösa inställning och uppskattning till sina
partners och med det bidra till att behålla och även ge bättre förutsättningar att öka
antalet partners.
Aktiviteterna har haft som målsättning att präglas av kvalitet och de värden som
AHK står för. Med det skall AHK framstå som en attraktiv klubb och ett självklart val
att sponsra i dag och i framtiden.
Aktiviteterna har med tidigare års erfarenheter med några få undantag begränsats
till att genomföra möte inför hemmamatcher i vår partnerlounge i Estrad Alingsås
foajé. Vid samtliga tillfällen har Harrys levererat och serverat dryck med tilltugg.
Förutom detta så genomförs intressanta intervjuer med båda lagens tränare. Vid
några tillfällen har även andra personer med koppling till handboll intervjuats.
Totalt har det under säsongen 2018/2019 spelats 20 hemmamatcher. Detta
innefattar seriespel, kvarts och semifinaler, dock ej finalspelet. Vid varje tillfälle,
förutom matchen strax före jul, har vår lounge varit öppen för våra partners. Inför
”julmatchen” serverades ett julbord till 120 gäster på Grand Hotel i stället för
loungen i Estrad.
Totalt har 2270 gäster varit på plats inför hemmamatcherna. Detta ger ett snitt på
drygt 113 gäster per tillfälle. Säsongen 2017/2018 var snittet 127 gäster.
Inför säsongsstart hösten 2018 bjöds våra partners in till säsongs-kickoff på Grand
Hotel. Totalt 117 gäster var på plats vid detta tillfälle. Klubbens ordförande
informerade och såväl tränare, damlag och herrelitlaget presenterades.
I ett försök att ytterligare förstärka AHK som en mötesplats för våra partners bjöds
dessa in till AHK Affärstorg. En mötesform där deltagarna enligt ett förberett
schema skulle träffas och med det skapa kontakter som i sin tur skulle kunna
utvecklas i en affärsrelation. För att genomföra detta krävdes trettio anmälningar.
Enbart åtta företag visade intresse och med det genomfördes inte detta.
När finalspelet är avslutat och därmed säsongen är det planerat att på traditionellt
sätt avsluta säsongen med partnerlunch hos Harrys där vi förväntar oss ca:100
gäster. Klubbchefen kommer då att informera och Mikael Franzén kommer att
sammanfatta säsongen.
/Christer Gustafsson

RESEGRUPPEN
Ansvarstagande reseledare som ingår i Resegruppen är Karin Axelsson, Lasse
Gedda, Johan Hagström & Per Aversund.
Under säsongen 2018/19 genomfördes en supporterresa. Inbjudna till denna var i
första hand partner men även hängivna supporters. Resan gick till VM i handboll i
vårt yndiga grannland Danmark och dess huvudstad Köpenhamn. Totalt var vi 32
personer som deltog i resan som gick av stapeln mellan 11 och 13 januari 2019.
Sportsligt var det tämligen enkla matcher för det svenska manskapet i Grupp D i
mycket fina Royal Arena. I fredagens match besegrades Egypten med 27 - 24 och i
söndagens match Angola med klara 31 - 16. Färgade med AHK-ögon och iklädda
svenska landslagströjor med #5 på ryggen, fanns givetvis ett extra fokus på Max
Darj. Sin vana trogen levererade han på topp.
Under resan hanns det även med aktiviteter under epitetet kultur. Gruppen besökte
vid valfritt antal tillfällen Svenska Fanzone på anrika Rosie McGee. Under spelledig
lördag genomfördes en guidad tur till den omdebatterade Fristaden Christiania, ett
eldorado för alternativa livsstilar. En synnerligen uppskattad och säkerligen läraktig
upplevelse som följdes upp med traditionsenlig dansk frokost, dvs lunch, med dess
tillbehör på Det Lille Apotek.
/ Resegruppen
AHK INTEGRATION
Detta projekt syftar inte på det sportsliga utan på vad Alingsås HK kan göra för
Alingsås när det gäller den stora utmaningen med integration av nyanlända. I
projektet verkar nio ideellt arbetande AHK-are samt att Heather Andersson är
anställd på deltid.
Projektet har fyra delar:
Handboll Under tiden som projektet pågått har vi finansierat ca 1 100 (250 under
säsongen 2018-19) besök av nyanlända som varit en del av publiken vid våra
hemmamatcher i Estrad Alingsås och Handbollsligan. Under innevarande säsong
ingår två nyanlända, Paulos Tsegay och Hakim Hassaini, i det så kallade
”golvteamet”.
Studiebesök/företagsgruppen 20 studiebesök har genomförts på ett för deltagarna
framgångsrikt och givande sätt. Företagsgruppen, bestående av sex av kommunens
största företag, har träffats åtta gånger sedan projektstarten.
Fadderverksamhet Drygt 30 familjer inbjuds till av projektet anordnade
fadderträffar. Dessa stödträffar genomförs i med Hjälmareds Folkhögskola. Träffar
sker var sjätte vecka. Samarbete med volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås
har utvecklats under verksamhetsåret. Noterbart är att AHK i projektet tagit ansvar
för administrationen av fadderverksamheten i Alingsås kommun.

Upplysning/dokumentation Målet är att på olika sätt dokumentera hur Alingsås och
därmed AHK tar ansvar för integration av nyanlända. Genom projektet vill vi öka
medvetenheten i den egna verksamheten avseende utmaningen att integrera
nyanlända.
Under hösten arrangerades en föreläsning med Shatila Salami från Iran. Shatila är
Sveriges första kvinna i slöja som utbildat sig till militär och brandman.
I samband med Potatisfestivalen bjöd nyanlända kvinnor festivalbesökarna på 1 000
hembakade kakor.
Under året har samarbete inletts med SISU för att skapa en studiehandledning till
boken.
Vid årets upplaga av Potatiscupen ansvarade AHK Integration för den så kallade
”aktivitetszonen”. Där fick cupdeltagarna ta del av såväl musikaliska som dansanta
inslag. Andra inslag var playstationstationer och möjlighet att ta fotoremsor.
/ Lennart Anderberg
VALBEREDNING
Valberedning 2019: Anna-Karin Jansson, Melker Härnälv & Anders Atterling
Processen
Vi har i valberedningen under de två senaste åren arbetat utifrån tre utgångspunkter:
• Rätt kompetens
• Högt engagemang
• Att en föryngring vore önskvärd
För att träffa rätt i kompetens och engagemang intervjuas styrelseledamöterna,
också de vars mandatperiod inte går ut innevarande år.
Med utgångspunkt i föregående års intervjuer har vi i valberedningen gjort en
analys över vilka kompetenser vi saknat i styrelsen och utifrån det kunna leta efter
just den kompetensen.
Varför en föryngring?
Inom valberedningen har vi tyckt att det är viktigt att få med någon yngre i
styrelsen, någon som nyligen har varit inom ungdomsidrotten själv, någon som
förstår drivkraften i varför yngre vill engagera sig i en förening, någon som förstår
vad som krävs för att ungdomar ska gå på våra matcher. AHK är känt för att ge
yngre spelare chansen i våra representationslag. Vi inom valberedningen vill också
att AHK blir kända för att våga släppa fram unga personer i vår styrelse.
Harmoni med vår vision Alla ska med. Under årets arbete har vi också utökat denna
del i att lyfta frågan om ungdomskommittén och damkommittén och hur deras
arbete på bästa sätt kan lyftas in i styrelsearbetet. Vi har också diskuterat vikten av

att ha ett ”blått hjärta”, en inte helt oviktig del i styrelseengagemanget. Resultatet
av dessa funderingar återfinns i valberedningens förslag till styrelse för kommande
verksamhetsår.
Vi har diskuterat och varit i kontakt med tiotalet personer där vi varit tydliga med
vad som krävs för att sitta i styrelsen för AHK. Några av dem har tyvärr tackat nej på
grund av andra åtaganden, men vill gärna komma ifråga längre fram då de
uppfattar uppdraget som både intressant och inspirerande.
Vi har i år också haft utmaningen att hitta ny ordförande då avgående ordförande
på grund av annat uppdrag hos en av klubbens stora sponsorer inte lämpligen kan
sitta som ordförande. Han säger dock ja till att sitta kvar i styrelsen och vi övriga två
i valberedningen föreslår honom till vice ordförande.
Vi har i år samlat en styrelse med bredd, nytänkande, erfarenhet och rutin.
Vårt förslag omfattar samma antal ledamöter som föregående år. Styrelsen skall
bestå av ordförande jämte minst sex högst åtta personer varav en av årsmötet vald
kassör. I vårt förslag finns, jämte ordföranden, sex ledamöter inklusive en av
årsmötet vald kassör, det vill säga samma antal ledamöter som föregående år.
Vi ställer härmed våra platser till förfogande för årsmötet och tackar för förtroendet
att arbeta fram en ny styrelse.
Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer verksamhetsåret 2019/2020
Fetmarkerade namn är föremål för val på årsmötet
Ordförande på 2 år

Richard Fredriksson

Omval på ny plats

Vice ordförande på 2 år

Anders Atterling

Omval på ny plats

Kassör

Karin Axelsson

Vald till 2020

Tre ledamöter på 2 år

Ulrica Granqvist

Omval

Per Ottosson

Vald till 2020

Julia Härnälv

Vald till 2020

En ledamot på 1 år

Therese Sonesson

Nyval

Två revisorer på 1 år

Carina Friberg
Lennart Andersson

Omval
Omval

Jämte en suppleant på 1 år

Stefan Freij

Omval

Valberedningen skall enligt stadgarna väljas med tre personer, varav en
sammankallande, på 1 år. Anna-Karin Jansson valdes på föregående årsmöte ändå
på 2 år och är därmed vald till 2020. Övriga föreslås och väljs av årsmötet.
/ Anna-Karin Jansson

Därmed är årets verksamhetsberättelser presenterade.
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