Styrelsemöte den 3 april, kort sammanfattning
Styrelsens konstituering
Den 3 april hade styrelsen sitt första möte efter årsmötet. En viktig fråga var styrelsens konstituering
vilket bl.a. innebar val av vice ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande väljs på årsmötet och
då valdes Bengt Olsson.





Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga Medlemmar är:



Adjungerade till Styrelsen:
o Aktivas representant
o Aktivas representant
o Anställdas representant

Louise Martin
Andreas Rehnborg
Mateusz Stec
Johan Engholm
Rasmus Olofsson
Maria Samuelsson
Linda Berg
Isak hampus Klang
Göran Danielsson
Sofia Johnsson
Gustav Bivstedt
Marianne Fricke Stjernström

Bilder på och kort information om styrelsens medlemmar kommer att läggas upp på hemsidan.
Styrelsen finns idag presenterad med namn. (Motion från årsmötet.)

Stafett SM
Klubbenstränare frågade styrelsen om deltagande i stafett SM i Malmö. Vilka regler gäller i år när
stafett SM går i Malmö.
Styrelsen diskuterade helt kort frågan. Deltagande enligt vedertagen praxis. Aktiva och lag som
tränar och satsar seriöst anmäls. Deltagande enligt samma principer som när SM går i Stockholm.
Tränarna ansvarar för uttagningen.
Stafett SM är en viktig tävling och det enda SM där alla åldersgrupper, ungdomar, juniorer och
seniorer tävlar på samma plats.

Vinstahallen
Styrelse och tränare har under en tid diskuterat möjligheten att hyra in sig i en f.d. lagerlokal och där
skapa en ”minihall” för ungdomsträning, 13 år och yngre. Hallen skulle då innehålla en rakbana på 75
m, höjd- och längdhopp samt en kasthörna.
Det stora problemet har varit och är kostnaden. En hög hyra som slutar på drygt 600 000 kronor per
år. Till detta skall adderas inköp alternativt hyra av banor och annan utrustning. En viktig pusselbit
var möjlighet till hyresbidrag från Idrottsförvaltningen. Tyvärr har vi fått nej på vår ansökan.

Styrelsen jobbar vidare för att hitta en lösning och tar beslut under april men det mesta pekar på att
det blir för dyrt. Nytta och kostnad ser tyvärr inte ut att matcha.

Höstläger
Klubben planerar ett helgläger i oktober/november för aktiva 18 år och äldre. Lägret är tänkt att
innehålla gemensamträning, föredrag och andra gemensamma aktiviteter. Mateusz Stec jobbar
vidare med planeringen av lägret.

Mångfald.

Styrelsen diskuterade tre (sommar)aktiviteter för att bredda rekryteringsbasen till klubben:





En sommarvecka som främst riktar sig till ungdomar som idag inte aktivt deltar i träning
och/eller träning under sommaren. Sommarveckan kommer att involvera tre klubbar och tre
sporter, fotboll (BP), basket (Blackeberg) och friidrott (Hässelby)
Handikapp Parasport förbundet har ”lagt ut en trevare” om eventuellt samarbete.
Diskussionen fortsätter.
Provträning på Spånga IP riktat mot boende i Tensta/Rinkeby. Flera sporter inblandade.
Diskussionen fortsätter.

Övrigt
Bengt Olsson och Marianne Fricke Stjernström jobbar vidare med frågan om utmärkelser till ledare
och tränare. (Motion på årsmötet.)

