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Närvarande:

Mats Alm
Richard Fredriksson
Jan Furunger
Ulrica Granqvist
Per Ottosson
Therese Sonesson
Martin Holmberg
Julia Ryding (adjungerad)
Mikael Franzén (under punkten 5: Säsongen 2020-21 och 2021-2022)

1. Mötets öppnande

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

Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman

Till justeringsman utsågs Per Ottosson.
4. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes.

5. Summering: Elitlagets säsong 2020-2021 och tankar inför 2021-2022

Mikael Franzén gästade oss och berättade om sin summering av dels den
gångna säsongen, dels aktuella tankar inför den kommande. Han uttryckte att
det givetvis var en stor besvikelse att behöva lämna slutspelet redan i
kvartsfinalrundan, men säsongen har också inneburit fler utmaningar än en
säsong normalt sett gör. En förklaring är självklart den pågående pandemin
som i olika omfattning påverkat alla lag i ligan. En annan är att elitlaget
kämpat med många skador med olycklig tajming, vilket – utöver
förutsättningarna att spela ihop laget – även slitigt extra hårt på delar av
truppen. På uppsidan, exempelvis med ingång i nästa säsong, är att flera av
de yngre fått och tagit chansen. Något som givit värdefull erfarenhet.
Mikael poängterade rakt och ödmjukt att han som tränare aldrig vill skylla
utebliven framgång på omständigheter som ovan. Samtidigt går det inte att
bortse från att de haft tydlig inverkan.
Han utvecklade även tankar inför 2021-2022. Känslan är positiv och, som
vanligt, inspirerande och utmanande att gå in i ny säsong utan flera tidigare
nyckelspelare, men där nyförvärven blir spännande injektioner. Plus att
kvarvarande spelare tillskansat sig ytterligare en säsongs rutin.
6. Temapunkt: Kansliorganisationens utveckling

Fortsättning av tidigare resonemang och arbete i styrelsen under
verksamhetsåret. Julia presenterade flera idéer som styrelsen tycker ligger i
linje med stärkta förutsättningar för utveckling mot utstakade ambitioner,
både på senior- och ungdomssidan. Styrelsen sa ja till att fortsätta arbetet
med ytterligare konkretion.
7. Kommittérnas arbete

Punkten bär ett släktskap med temapunkten ovan. Kommittér/na är även de
en potentiell resurs att skapa starkare förutsättningar på såväl senior- som
ungdomssidan. Julia och Therese hade på styrelsens uppdrag jobbat med hur
klubbens kommittéarbete kan utvecklas.
Styrelsen tyckte att utkastet är bra i grunden, men att det krävs att tankarna
knådas ännu en vända. Styrelsen fattade därmed beslut om det sistnämnda.

8. Beslutslogg
Vi gick igenom aktuell beslutslogg.
9. Ekonomisk rapport
Jan uppdaterade i sedvanlig ordning kring resultat och likviditet, och
eftersom vi börjar närma oss verksamhetsårets slut kan slutscenariot bli
alltmer träffsäkert. Bilden här och nu mer positiv än styrelsen fruktade vid
verksamhetsårets ingång. Ett konsekvent arbete med att se över kostnader
och jobba med intäktssidan har betytt mycket, men inte minst viktigt har varit
kontinuerliga samhälleliga bidrag- och stödinsatser.
10. Övriga frågor
Richard lyfte hur han som ordförande ser att vi bäst i det korta perspektivet
tar framtids- och visionsarbetet vidare. En process som alla är inbjudna till
men där – för att hålla energi och bra styrfart i arbetet – en mindre del av
styrelsen (plus Julia) i ett initialt skede utefter tidigare diskussioner och beslut
skissar på en handfast färdplan framåt.
Richard berättade också att klubben fått erbjudande att kostnadsfritt ingå i
Connect Västs utvecklingsprogram Navigera och avancera.

11. Verksamhetsrapporter

1) Klubbchefens rapport
Bland annat med rapportering kring det mycket lyckade arrangemanget med
Potatiscupen som E-sport. Julia uppdaterade även kring det pågående
arbetet med kommunikation och kommunikationsstrategi. Närmast är ett par
workshops med inom genrén kunniga personer i plan.
2) Ungdomskommitténs rapport
Inget särskilt att rapportera.
3) Damsektionens rapport
Som för UK.

12. Utvärdering av mötet

På nytt ett gott betyg. Viktiga framtidsfrågor fortsätter få mer utrymme i
förhållande till det redan som hänt.
13. Nästa möte

Richard påminde om gällande datum och klockslag. Det är tisdagen 11 maj
klockan 18.00-20.00.
14. Mötets avslutande

Richard tackade samtliga för kvällen.

Vid protokollet
Martin Holmberg

Ordförande för mötet
Richard Fredriksson

Justeras
Per Ottosson

