
Styrelsemöte 210328

Närvarande:
Helena Proos
Trond Hansen
Minette Hammarberg
Robin Fransson
Heidi Jansson

§1 Mötets öppnande
Helena öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§3 Föregående protokoll
Protokollet från årsmötet är justerat och klart. Det läggs därmed ut på hemsidan och
Facebook.

§4 Rapporter

a) ekonomi
För närvarande finns 273 000 kr.

b) herrar
Robin meddelar att nya spelare ansluter till laget; Hernan Gispert, som kommer från
Argentina och Jason Frost, senast från Västerås men ursprungligen från Sydafrika.
När presentation av dem ska ske är inte klart ännu. Tanken är att en spelare per vecka
ska presenteras så småningom. Robin informerar vidare att man jobbar vidare med
några andra nya spelare men ingen mer klar vid datumet för mötet.
Det har kommit  3-4st nya och provat på vid träningarna och de tycker att det är kul.

Jörgen Nyhlén är ny manager för laget tillsammans med Simon Axelsson.

Robin berättar vidare att starten av säsongen är uppskjuten till minst juni men att laget
“gnuggar på”. Det är planerat med några lördagar till på Atletverkstan, sedan ska
herrarna börja springa tillsammans ute.

c) damer
Minette som är ny damrepresentant berättar att laget nyligen fått en tränare, Emelie
Bergström, som tillsammans med Jim Wetterström ska samarbeta för bästa resultat.
Imorgon 17.30 presenteras Emelie och Jim som tränare för damlaget på presskonferensen.
En del damer är borta från träningarna pga covid, några andra är i militären. Inga nya
spelare just nu. Moa Olsson var på besök, hoppas att hon vill spela denna säsong. Damerna



försöker rekrytera bland vänner och bekanta. Två farmaravtal är tecknade, ett med Trojan
och ett med Kalmar.

d) B-lag
Ingen information från B-laget denna gång.

e) lokal, arena
Inget nytt att rapportera denna gång.

§5 Övriga frågor

a) intern/extern kommunikation, punkten bordläggs till nästa gång.

b) uppvärmningskläder
En del av överskottet beslutar styrelsen ska finansiera uppvärmningskläder till lagen.

§6 Nästa möte
Nästa möte bestäms till den 3/5 18.00

§7 Mötets avslutande
Helena avslutade mötet.

Protokollet justeras:

____________________________________     _________________________________
Helena Proos Heidi Jansson


