
 

 

 

 
 

 

Styrelsemöte 

2021-02-08 

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) 

Maria Sundén och Martin Lernås (under punkterna 5 och 6) 

 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning  

Richard Fredriksson hälsade alla välkomna in mötet som därmed öppnades.  

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Val av justeringsman  

Per Ottosson utsågs att justera protokollet. 

4. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes. 

 



 

 

 

 

5. Potatiscupen 2021 

Vi fortsatte att diskutera den under hösten och vintern återkommande frågan 

om Potatiscupens vara eller icke vara under 2021. Om vara – vilket givetvis är 

en förhoppning ur ett flertal perspektiv – har de olika alternativen successivt 

begränsats till en lokal cup utan övernattning. Samtidigt finns starka signaler i 

aktuellt pandemiläge som pekar på att enda fullt ut ansvarsfulla alternativet är 

att ställa än även i år. 

Sett till kostnader finns tid att vänta ytterligare med slutgiltigt beslut. 

Samtidigt vill vi agera preventivt och sjyst mot klubbar och lag. Dels genom 

att hålla dem i infoloopen hur vi resonerar. Dels genom komma med besked 

tämligen snart. Vi vill heller inte ändra till andra speldatum för att visa andra 

klubbar respekt kring deras eventuella cuper. 
 

6. AHK ungdom: nuläge, framtid, vision 

Vi lyssnade på input. Therese beskrev nuläge och tankar utifrån UK:s arbete. 

Martin Lernås kompletterade utifrån sin roll.  

Positiv grundbild. Vi har lag i alla åldersgrupper mellan 6 och 14 år. Likaså 

gott om bra och uppskattade ledare. Däremot finns utrymme för grupper att 

växa och hur kan AHK attrahera bättre attrahera barn och ungdomar utanför 

Alingsås tätort att välja handboll?  

En klassisk utmaning är att stimulera ännu fler att bibehålla intresset och 

lusten i steget mellan B och A-ungdom.  

Vi smuttade också på några mer visionära – exempelvis hur barnens och 

ungdomarnas egna perspektiv – på ett mer kontinuerligt vis kan bidra och 

skapa utvecklande avtryck i verksamheten. 
 

7. Beslutslogg 

Vi gick igenom i beslutsloggen. En central fråga var fortsatta arbetet med 

ekonomisk ram för 2021 och 2022-års trupper. Huvudpersoner i arbetet är 

Julia och Christer från kansliet, Richard och Jan från styrelsen. 

 



 

 

 

 

8. Ekonomi 

Jan uppdaterade kring resultat och likviditet och precis som vi gjort under 

verksamhetsåret tittade vi på bästa scenario, normalt scenario, sämsta 

scenario för resultat. Vi är nu på väg in i en period när extraordinära 

osäkerheter efterhand kommer ”få svar”. 

9. Verksamhetsrapporter 
 

1) Klubbchefens rapport  

Bland annat med uppdatering kring medarbetare- och ledarläge 

permitteringsdito och kommunikationsutvecklingen. 

 

2) Ungdomskommitténs rapport 

Utöver tidigare punkt: Öppnas upp för träning inomhus för fler grupper. 

 

3) Damsektionens rapport 

Kort rapport, verksamheten fortsätter på sparlåga. Osäkert om seriespel 

kommer komma igång under säsongen. 

 

10.  Övrigt 

Julia berättade om genomförande och respons på AHK-dagen. 

I allt väsentligt positivt, men även några lärdomar för att vässa konceptet. 

 

11. Utvärdering av mötet 

Genomgående gott betyg.  

 

12.  Nästa möte 

Richard tackade för kvällens möte och påminde om nästa. Det är tisdagen 9 

mars klockan 18.00-20.00. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
Martin Holmberg    Per Ottosson 
 
 
 
 
 
 
Ordförande för mötet  
Richard Fredriksson 

 


