
 

 

 

 
 

Styrelsemöte 

2021-01-12 

Tid: 18.00-20.00 

Plats: Digitalt 

Närvarande:  

Mats Alm   

Richard Fredriksson  

Jan Furunger   

Ulrica Granqvist  

Per Ottosson 

Therese Sonesson  

Martin Holmberg 

Julia Ryding (adjungerad) 

Christer Mårtensson (under punkten Sportchef, trupper 2021-2022) 

 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning  

Richard Fredriksson hälsade välkomna och öppnade mötet.  

Dagordningen godkändes. 

2. Val av justeringsman  

Mats Alm utsågs att justera protokollet. 

3. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes. 

4. Beslutslogg 

Vi gick igenom i beslutsloggen. Potatiscupen viktig punkt nästa möte. 

Ekonomigruppen tittar på stärkande initiativ både på kort och längre sikt.  

 



 

 

 

5. Sportchef, trupper 2021-2022 

Julia och Christer presenterade läge, tankar och en översikt kring budget. 

Både ur historiskt och framåtblickande perspektiv. Styrelsen ställde frågor för 

ytterligare information kring aktuella poster och omvärldsfaktorer. På grund 

av extraordinärt svårt läge att prognosticera – se mer punkten nedan – 

kommande intäkter och kostnader beslutades att den slutliga ekonomiska 

ramen för truppbyggnad tas in i det totala budgetarbetet.  

6. Ekonomi 

Jan uppdaterade styrelsen utifrån den nu etablerade modellen: 

* Nuläge. 

* Prognoser utifrån bästa scenario, normalt scenario, sämsta scenario. 

Fortsatt osäkerhet på grund av covid19-pandemin även om gott hopp finns 

om att inledd nationell vaccinering successivt ska göra läget ljusare. 

 

7. Verksamhetsrapporter 
 

1) Klubbchefens rapport  

* Korttidspermitteringar. 

* AHK-dagen lördagen 30 januari. 

* Kommunikationsutveckling.  

* Kansliet får en så kallad LIA-praktikant mellan 8 februari och 30 april. Han 

heter Oscar Lindwall och studerar digital marknadsföring.  

 

2) Ungdomskommitténs rapport 

* Kort rapport. Verksamheten går på sparlåga. 

 

3) Damsektionens rapport 

* Kort rapport. Verksamheten går på sparlåga. 

 

8. Övrigt 

Förra mötets lyfta fråga om säsongsbiljetter belystes även denna gång. 

 

 



 

 

 

 

9. Utvärdering av mötet 

Genomgående tummen upp. Fortsatt fin utveckling av mötenas struktur och 

innehåll. Ambitionen är att ytterligare förbättra förutsättningarna för mellan 

mötena pågående gemensamt arbete. 

 

Nästa möte är måndagen 8 februari klockan 18.00-20.00  

 

 

 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
Martin Holmberg    Mats Alm 
 
 
 
 
Ordförande för mötet  
Richard Fredriksson 

 


