
Hässelby SK Friidrotts styrelsemöte den 28 oktober 2019 
 

Närvarande: Rasmus Olofsson, Maria Samuelsson, Louise Martin, Joel Kronborg, Bengt 

Olsson, Mateusz Stec, Johan Engholm Isak Hampel Klang, Niklas Andersson, och Karin 

Arthursson.   

 

1) Mötets öppnande 
Bengt Olsson förklarade mötet öppnat. 

 

2) Protokolljusteringar 
En justering gjordes varefter protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

3) Skrivelser  

Kansliet meddelade att webshopen efterfrågar information om öppethållande tider. 

Styrelsen delegerade beslutsrätten om öppettider till Rasmus Olofsson.  

 

4) Ekonomi 
Prognos från senaste styrelsemötet kvarstår och att underskottet blir större än budgeterat. 

Underskottet påverkar inte den löpande verksamheten tack vare ett stort eget kapital. 

 

5)  Personalärenden 
Personalfrågor diskuterades. 

 

6) Sköldsäterfonden 
Rasmus meddelade att Hans Sköldsäter gick bort. I hans minne har Sköldsäterfonden 

instiftats som kommer premiera och stötta någon som arbetar ideellt. Styrelsen beklagar 

bortgången utav Hans Sköldsäter och beslutade att bidra med 5000 kronor till fonden.  

 

8) Workshop 
Den 26:e november kommer styrelsen tillsammans med valberedningen att hålla 

workshop. Bengt och Maria kommer att förbereda workshopen.  

 

9) Rapporter 
 Rasmus meddelade att under VM i Doha satte Angelika Bengtsson svenskrekord i 

stav. Simon gick till final i diskus och Fredrik kom på 15:e plats. På terräng SM tog 

vi två medaljer och flera SM poäng. I SM-pokalen kom vi tvåa.  

 

 Maria meddelade att vi blev bästa ungdomsklubb om man räknar SM-pokal 

poängen. Måndagskul är avlutat och vi har fått flera nya 9-12 åringar.  

 

 Mateusz meddelade att julbordet kommer hållas den 9:e december.  

 

 Maria meddelade att man arbetar tillsammans med Spårvägen för att ta fram nya 

formen för ”Träna med stjärnorna”.  

 

 Bengt meddelade att en arena veterangrupp håller på att ta form i föreningen. 

Styrelsen är positiva till initiativet men behöver höra mer om gruppen.  

 



 Louise meddelade att inkluderingsgruppen kommer att gå ut med en enkät till 

kvinnliga tränare. Gruppen håller även kontakt med föreningen ”Bara vanlig” vilken 

man har redan besökt, gästtränat och bjudit in till IP.  

 

 Isak meddelade att en antidopingutbildning kommer att hållas i klubbhuset den 10:e 

november.  

 

10) Mötets avslut 
Mötets ordförande avslutade mötet. De nästkommande mötena kommer att hållas 17:e 

december, 22:a januari och 20:e februari klockan 18.30 i klubbhuset.  

 

 

 

Bengt Olsson    Mateusz Stec 

Ordförande    Sekreterare  


