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Plats: Kansliet 

Närvarande: 

Mats Alm 

Richard Fredriksson 

Jan Furunger 

Ulrica Granqvist 

Per Ottosson 

Therese Sonesson 

Martin Holmberg 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

Richard Fredriksson hälsade välkomna och öppnade mötet. Den föreslagna

dagordningen fastställdes.

2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Martin Holmberg till sekreterare under

verksamhetsåret.

3. Val av justeringsman

Richard Fredriksson gavs uppdraget att justera protokollet.

4. Presentationsrunda

Eftersom mötet var nya verksamhetsårets första samt att några nya ledamöter är

nya – eller gör comeback – genomfördes en enklare presentationsrunda.



5. Ekonomi

Jan Furunger gick dels igenom aktuell status, dels prognoser för centrala intäkts- 

och kostnadsposter. Richard Fredriksson kompletterade bland annat kring

processer och nivåer på stöd från Riksidrottsförbundet (RF) och Svensk

Elithandboll (SEH) kopplat till konsekvenser av covid-19.

6. Organisation, kansli

• Richard Fredriksson uppdaterade när det gäller permittering av personal

relaterat till covid-19.

• Styrelsen informerades om status i rekryteringsprocessen av klubbchef.

7. Partners

Styrelsen informerades om den prognos som just nu uppskattas för 2020-2021-

års partneravtal.

8. Handboll

Ungdomskommittén:

• Therese Sonesson gav en ögonblicksbild. UK hade en mindre träff tidigare i

juni. Signalerade att kommittén behöver rekrytera en eller ett par ledamöter

eftersom att en ledamot lämnar inför kommande säsong.

• Tangerande är en tydlig ambition att jobba vidare med

ungdomsverksamhetens fortsatta strategiska utveckling.

• Styrelsen fattade beslut att årets kick off-läger ställs in till följd av covid-19.

Respektive lag kommer uppmanas att arrangera någon form av passande kick

off inom egna laget. Kansliet ges i uppdrag att kommunicera beslutet.

Damkommittén: 

• Ulrica Granquist berättade om en mycket positiv känsla i och kring

verksamheten.

• Patrik Karlsson och Tobias Sjögren går in i ledarstaben.

• Osäkerhet råder när seriespel kan/kommer att starta.



Elit/herr: 

• Richard Fredriksson informerade om arbetet kring helhetsbilden på ledar- och

spelarsidan. Klart är att Dennis Sandberg blir assisterande till Mikael Franzén

under kommande säsong.

• Nya fystränaren Pontus Axells entré har inneburit ett inspirerande och

värdefullt tillskott.

Potatiscupen: 

• Förhoppningen och målsättningen är att cupen kan genomföras nästa vår.

• Styrelsen fattade beslut att återbetala anmälningsavgifterna för årets cup,

som dessvärre fick ställas på grund av covid-19.

9. Projekt Estrad

Idéer och insatser för att öka attraktionen att följa elitlagets matcher på plats i

Estrad kommer fortsätta och iscensättas.

10. Projekt Integration

Projektet fortsätter i höst sitt engagemang. Ett konkret inslag blir besök i skolor i

sällskap av spelare för att berätta om AHK:s praktiska arbete och värdegrund

kring dessa frågor.

11. Projekt Värdegrund

Inlett arbete ska utvecklas och byggas vidare på för att kopplas till nedanstående

punkt Vision 2023. Processen ska mejsla fram en utvecklad och långsiktigt hållbar

värdegrund till vilken klubbens vision, mål och vardagsverksamhet tydligt kan

förankras.

12. Projekt Vision 2023

Precis som ovan ska pågående arbete fortsätta och utvecklas. Beslut fattades om

att vårens workshop – där styrelse och kansli samlades för att identifiera och

resonera om AHK:s långsiktiga riktning – följs upp med en ny gemensam dag i



augusti. Agendan kommer parallellt att knyta an till att klubben 2023 firar 50-

årsjubileum. Hur ska det förgylla och prägla 2023 som verksamhetsår? 

13. Övriga frågor

Styrelsen beslutade att fortsätta att ha styrelsemöten andra tisdagen i varje

kalendermånad. Martin Holmberg fick i uppdrag att skicka ut

kalenderinbjudningar.

Ovanstående innebär att nästföljande två möten blir följande dag och tider:

• Tisdagen 11 augusti klockan 18.00-20.00

• Tisdagen 8 september klockan 18.00-20.00

14. Mötets avslutande

Richard Fredriksson önskade alla en fin sommar, tackade och avslutade kvällens

möte.

Vid protokollet Justeras 

Martin Holmberg Richard Fredriksson 

Ordförande för mötet 

Richard Fredriksson 


