Hässelby SK Friidrotts styrelsemöte den 28 augusti 2019
Närvarande: Rasmus Olofsson, Isak Hampel Klang, Johan Engholm, Joel Kronborg, Karin
Arthursson Mateusz Stec, Bengt Olsson, Maria Samuelsson, Jenny Rudin, Niklas Andersson
och Sofia Johnsson.

1)

Mötets öppnande
Bent Olsson förklarade mötet öppnat.

2)

Protokolljusteringar
Inga ändringar infördes. Protokoll från styrelsemötet den 24:e juni godkändes och lades
till handlingarna.

3)

Skrivelser
08fri bjuder till höstmöte den 17:e september. Klubben kommer att representeras utav
Maria Samuelsson.

4)

Ekonomi
Niklas meddelar att han förutspår en något högre förlust än budgeterat.

5)

Personalärenden
Personalfrågor diskuterades.

6)

Mindre klubb
Isak meddelade att han träffade representanter för en mindre friidrottidrottsklubb i
Stockholm som vill diskutera samarbetsmöjligheter med Hässelby i fråga om att erbjuda
bra möjligheter till vidareutveckling för föreningens äldre aktiva. Denna fråga kommer
att diskuteras vidare mellan representanter för bägge föreningar.

8)

Bauhausgalan
Bengt uppdaterade styrelsen om status för Bauhausgalan. Under senare tid har
Bauhausgalans ledning arbetat med ett förslag till försäljning utav Bauhausgalan. Idag
finns en köpare. Styrelsen godkände, efter en längre diskussion, försäljning utav
Friidrottsföreningen Hässelby SKs del utav Bauhausgalan. Beslutet var inte enhälligt.

10) Klubbstruktur
Föreningen kommer att hålla en workshop kring klubbens framtida struktur.
Workshopen kommer att hållas den 27:e november 17-21 i klubbhuset och både
styrelsen och valberedningen kommer att bjudas till workshopen.

11) Uppföljning
Isak meddelade att han inte får svar från förbundet angående föreläsningar i antidoping.
Bengt kommer lyfta den frågan under SM via sina kontakter på förbundet.
Mateusz meddelade att styrelsen har fått behörighet till dokumenthanteringssystemet. En
preliminär struktur diskuterades.

12) Rapporter

Rasmus meddelade att föreningen har haft 4 representanter på Lag EM. Fredrik
Samuelsson tog klubbens 1000:e SM medalj. Föreningen har haft 8 aktiva på
Finnkampen. Simon Petterson har kvalat till VM. Jesper Hellström framgångar har
resulterat i att han idag är 5:e bästa i Sverige genom tiderna i tresteg.
Maria meddelade att klubben har haft stora framgångar på både USM & JSM.
Föreningen tog 25 medaljer och hade 40 top-10 placeringar. Clara Fallenius har tagits ut
till Finnkampen. På Lag USM kom vi 4:a och på Kraftmätningen lyckades vi försvara
första placeringen från förra året.
Bengt meddelade att friidrottsskolan fungerat bra men att vi hade 70 färre deltagare än
f.g. år. En stor del av förklaringen till minskningen beror sannolikt på att v. 24 ersatts
med v. 27 p.g.a. att skolorna slutade en dag senare 2019 än 2018.

13) Mötets avslut
Mötets ordförande avslutade mötet.
De nästkommande mötena kommer att hållas 26 september, 28:e oktober och 3:e december
klockan 18.30 i klubbhuset.

Bengt Olsson
Ordförande

Mateusz Stec
Sekreterare

