
Sammandrag av Hässelby SK Friidrotts styrelsemöte den 21 maj 2019 
 

Närvarande: Niklas Andersson, Rasmus Olofsson, Isak Hampel Klang, Johan Engholm, Joel 

Kronborg, Karin Arthursson Mateusz Stec, Sofia Johnsson, Johan Engholm och Bengt 

Olsson.  

 

1) Mötets öppnande 
Bengt Olsson förklarade mötet öppnat. 

 

2) Protokolljusteringar 
Inga ändringar infördes. Protokoll från styrelsemötet den 25:e april godkändes och lades 

till handlingarna.  

 

3) Skrivelser  

Ett erbjudande från företaget ”My family protection” om samarbete diskuterades. 

Styrelsen tackar nej till förslaget.  

 

4) Ekonomi 
Niclas meddelar att vi följer den lagda budgeten. Prognosen är därmed att vi håller 

budget. Frågan om försäkring av elitaktiva diskuterades. Idag har klubben en sådan 

försäkring. 

 

5)  Personalärenden 
Personalfrågor diskuterades. 
 

 

6) Mjölkkannan 
Ärendet bordlades.  

 

7) Uppföljning 
 Karin meddelade att den massör hon pratat med om samarbete med föreningen 

avböjde erbjudandet på grund av lång pendlingsavstånd.  

 Mateusz meddelade att klubbens inkluderingsplan samt regler kring användning 

av klubblokal finns upplagda på hemsidan. Dokumenthanteringssystemet är även 

det klart och inom kort kommer några att få behörighet till detta system.  

 En fråga som lyftes av flera var om man skulle kunna utveckla en funktionalitet 

för att ställa en fråga till en större grupp samt som stöd för att sammanställa 

svaren. Man vill slippa den manuella hanteringen utav mejl. Mateusz ska 

undersöka detta.  

 

8) Rapporter 
 Rasmus meddelar att de flesta aktiva har börjat tävla och att i helgen kommer 

Stafett SM att gå på Stadion. 

 Klubbens ungdomar vann Kraftmätningskvalet i Nyköping. Båda lagen gjorde 

bra ifrån sig. 

 Bengt meddelar att antalet anmälda till Sommarskolan och till Hässelbyloppet är 

lite lägre än förra året vid samma tidpunkt.  



 Johan meddelade att Tempelstafetten samlade 28 lag, vilket är lika många som 

förra årets upplaga av tävlingen.  

 Bengt meddelade att 08fri vårmötet hölls nyligen. Under mötet framgick det att 

08fri söker en ny kanslichef och att Johan Storåker inte står till förfogande för 

omval. Det finns dessutom risk för att flera ur styrelsen kan komma att tacka nej 

till omval.   

   Joel meddelade att inkluderingsgruppen har påbörjat utformningen av ett 

frågeformulär som ska rikta sig till kvinnliga tränare och ledare. 

Inkluderingsgruppen har även kontaktat organisationen Bara vanlig för att se om 

det finns möjligheter till samarbete. Gruppen Bara vanlig är en löpargrupp för 

personer med funktionsvariation.  

 Johan meddelade att vi snart behöver bestämma datum för nästa års Terräng SM.  

 Johan meddelade att Landau gänget kommer att anlände den 29:e juni. Gruppen 

planerar att bo i Riddersviksgård. 

 

9) Mötets avslut 
Mötets ordförande avslutade mötet.  

 

De nästkommande möten är planerade till 24 juni, 28 augusti och 26 september klockan 18.30 

i klubbhuset.  

 

 

 


