Hässelby SK Friidrotts styrelsemöte den 25 april 2019
Närvarande: Niklas Andersson, Louise Martin, Rasmus Olofsson, Maria Samuelsson, Isak
Hampel Klang, Johan Engholm Joel Kronborg, Marianne Fricke Stjernström, Jenny Rudin,
Karin Arthursson och Mateusz Stec.

1)

Mötets öppnande
Maria Samuelsson förklarade mötet öppnat. Samtliga styrelsemedlemmar presenterade
sig.

2)

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

3)

Skrivelser
08fri meddelar att i dagsläget inte finns någon organisatör till DM i mångkamp och
undrar om någon förening är intresserad av att arrangera tävlingen.
Alliansföreningen meddelar att vaktmästarna har fixat nya slipers som
stavhoppsmadrassen vilar på.

4)

Ekonomi
Niclas meddelar att vi följer den lagda budgeten.

5)

Inkluderingsplan
Inkluderingsplan som tagits fram av inkluderingsgruppen diskuterades. Styrelsen
bestämde att den ska läggas upp på hemsidan.

6)

Bauhausgalan
Johan gav en uppdatering kring Bauhausgalan.

7)

Uppföljning
Mateusz meddelade att dokumenthanteringssystemet är på plats och att den testas och
slutjusteras.
Louise föreslog att klubben köper in en till första hjälpen väska, klubben kommer då att
ha två sådana väskor, samt en uppsättning av första hjälpen kit som ska ges till samtliga
träningsgrupper. Louise föreslog att första hjälpen väskor har samma packplan och att
en förstahjälp väskan alltid finns på kansliet eller på idrottsplatsen. Styrelsen beslutade
att Louise får inhandla medicinsk utrustning upp till 5000 kronor. Ett eventuellt
överskott av första hjälpen kit kommer att placeras i förrådet vid gymmet.
Louise meddelade att klubbens tidigare massör Caroline inte kommer att fortsätta att ge
behandling på idrottsplatsen. Olika lösningar diskuterades. Karin kommer att undersöka
om en massör som behandlar på hennes jobb är intresserad av att komma ut till
föreningen.

8)

Rapporter
Rasmus meddelar att det flesta junior och senioraktiva är på läger.

Maria meddelar att ungdomsaktiva som åkt på läger är nu tillbaka. De ungdomar som
åkt till Sätra med abonnerade bussar vill fortsätta göra det nästa år.
Marianne meddelade att hon är veteranansvarig. Vi har anmält vår verksamhet till 08fri.
Marianne meddelar att Hässelbyloppets hemsida ligger på en ny server.
Marianne gav en uppdatering kring läget av klubbens arrangemang.
Marianne meddelade att tre ungdomar gör prao i klubben.
Marianne meddelade att alliansstyrelsen har haft årsmöte och accepterade
användningsregler för klubbhuset som utformats utav föreningen. Dessa ska läggas upp
på hemsidan. Alliansstyrelsen har gjort en lista över vem äger vad på IP.
Johan meddelade att tempelstafetten kommer att gå den 16:e maj.
Marianne meddelade att SportsAdmin har utformat en tjänst med bidragsbank.
Maria meddelade att Hässlebygalan är genomförd och att den anses vara den bästa
någonsin.
Johan besökta Landau, vår vänförening i Tyskland. I sommar kommer en
ungdomsgrupp från Landau att gästa oss. De ankommer den 28 juni och kommer att bo
på Riddersviks gård.

9)

Mötets avslut
Mötets ordförande avslutade mötet.

De nästkommande mötena kommer att hållas 21 maj, 17 juni och 28 augusti klockan 18.30 i
klubbhuset.

