Hässelby SK Friidrotts styrelsemöte den 24 juni 2019
Närvarande: Rasmus Olofsson, Isak Hampel Klang, Johan Engholm, Joel Kronborg, Karin
Arthursson Mateusz Stec, Bengt Olsson, Louise Martin, Maria Samuelsson, Jenny Rudin och
Marianne Fricke Stjernström.

1)

Mötets öppnande
Bent Olsson förklarade mötet öppnat.

2)

Protokolljusteringar
Inga ändringar infördes. Protokoll från styrelsemötet den 25:e maj godkändes och lades
till handlingarna.

3)

Skrivelser
Mateusz meddelade om olika utbildningar som erbjuds utav Grant Thorton samt RF.

4)

Ekonomi
Bengt meddelar att det föreligger en riska att intäkterna blir något lägre än budgeterat.
Förklaringen är färre deltagare på sommarens Friidrottsskola och risk för minskning av
antal anmälda till Hässelbyloppet.

5)

Personalärenden
Bengt meddelade att Marianne kommer gå ner i tid efter sommaren. Marianne har
ansökt om ledigt för studier. Marianne kommer dock att fortsätta att arbeta med
ekonomidelen på deltid. Bengt kommer att ta fram en annons för kanslitjänst
inkluderande ansvar för sommarskolan och Hässelbyloppet.

6)

Bingoalliansen
Föreningen beslutade att ingå i Paraplyföeringen Kungsettans Bingoallians 2020 – 2024.
Niklas Andersson utsågs till Friidrottsföreningen Hässelby SKs representant. Punkten
förklarades omedelbart justerat.

7)

Rapporter


Rasmus meddelade att Angelika Bengtson slog svenskrekord i stavhopp. Fredrik
Samuelsson klarade 8000 poäng i mångkamp. På stafett SM tog föreningen två
guld och klarade målsättningen att ta 40 poäng. Axelina Johansson och Clara
Rådbo kvalade in till EM20. Jakob Samuelsson, Simon Litzell, och Amanda
Hansson kvalade in till EM23.



Maria meddelade att klubben arrangerade Stockholmskampen. På Bauhausgalan
hade vi två lag i final. På torsdag anordnar klubben tävlingsresa för cirka 70
deltagare till Världsungdomsspelen.



Marianne meddelade att vi i dagsläget har cirka 70 färre deltagare till
sommarskolan och även färre till Hässelbyloppet jämfört med motsvarande
datum förra året.

8)



Bengt och Johan gav en uppdatering från diskussioner om Bauhausgalan och
dess framtid.



Isak meddelade att en antidopingutbildning utbildning planeras under hösten.
Denna utbildning riktar sig till ungdomar, juniorer och tränare.



Johan meddelade att han kommer inom kort att ta kontakt med Stockholmsstad
för att boka hall i samband med terräng SM 2020.



Johan gav en uppdatering kring Landau gruppens sommarresa till Stockholm.

Mötets avslut
Mötets ordförande avslutade mötet.

De nästkommande mötena kommer att hållas 28 augusti och 26 september klockan 18.30 i
klubbhuset.

Bengt Olsson
Ordförande

Mateusz Stec
Sekreterare

