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1. Mötets öppnande

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

Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman

Ulrica Granqvist utsågs att justera protokollet.
4. Föregående mötes protokoll

Protokollet godkändes.

5. Beslutsloggen

Vi gick igenom Beslutsloggen. En av loggens högaktuella punkter under
vintern – Potatiscupen 2021 – hade fattats beslut om mellan föregående och
kvällens styrelsemöte. Klubben konstaterade då – givet föreliggande och för
våren prognostiserad utveckling av covid 19-pandemin – att det enda
ansvarsfulla beslut som kunde fattas var att ställa in cupen. Potatiscupen var
även uppe i punkten ”Klubbchefens rapport”. Se längre fram i protokollet.
Kring utvecklingen av kommunikation testas nu olika sätt just att stärka
kommunikationsarbetet och parallellt med att resultat utvärderas kommer det
mer strategiska och långsiktiga arbetet att fortsätta.
Arbetet med seniortrupperna för 2021-2022 fortgår och eftersom pågående
budgetprocess ytterst sätter ekonomiska ramarna fortskrider arbetet i en
stegvis form.
6. Temapunkt: Intäkter och försäljning. Hur öka på kort och lång sikt?

Viktig fråga som vi fortsätter att ha starkt fokus på. Flera idéer bollades.
7. Ungdom: Uppföljning och utveckling

Vi summerade och reflekterade efter förra mötets breda samtal om
ungdomsverksamheten här och nu, och mer visionärt. Flera intressanta och
konstruktiva spår är identifierade. Julia och Therese har i uppdrag att börja
arbeta med dem och återkomma till styrelsen.
8. Ekonomisk rapport
Verksamhetsåret börjar så smått närma sig slutet. Vi har haft god nytta av Jans
arbete med olika scenarior. En viktig pusselbit har lagts sedan senast. Det vill
säga Potatiscupen vara eller icke vara.
9. Övriga frågor

Under året testar styrelsen kostnadsfritt en digital plattform för administrativa
arbetet. Vid fortsättning uppstår en prenumerationskostnad på cirka 250
kronor per månad. Plattformen fungerar fint, men styrelsen beslöt att
undersöka om MyClub, som klubben nyttjar i övrigt, kan vara ett lika
fungerande alternativ innan beslut fattas.

10. Verksamhetsrapporter

1) Klubbchefens rapport
Vi gick igenom rapporten. En highlight är att Potatiscupen trots allt blir av.
Men för första gången inom E-sport. Datum: 10-11 april.
En framtidspunkt: utvärdering och utveckling av kommittérnas arbete.
2) Ungdomskommitténs rapport
Vi gick igenom rapporten. Matcher fortfarande inte aktuellt, träningarna flyter
generellt på bra.
3) Damsektionens rapport
Tävlingssäsongen kommer inte igång. Sikte mot 2021-2022. Tittar på
förutsättningarna för träningscup i Örebro i september.
11. Nästa möte

Richard tackade för kvällens möte och påminde om datum för nästa:
tisdagen 13 april klockan 18.00-20.00.
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