
Styrelsemöte 170821, sammanfattning 

Närvarande: Linda Bergh, Rasmus Olofsson, Bengt Olsson, Mateusz Stec, Maria 

Samuelsson, Göran Davidsson och Sofia Johnsson. 

Skrivelser   

Styrelsen gick igenom de skrivelser som kommit in: 

    Grant Thornton bjuder in till kostnadsfria seminarier som behandlar föreningsarbetet. 

Bengt och Göran ska kolla ifall något är av intresse för föreningen.  

    Svenskfriidrott bjuder till anläggningsseminarium i samband med Finnkampen. Bengt 

kommer att gå till detta seminarium. 

     Den 26e augusti anordnas Vällingby kulturdag. Klubben kommer att avstå på grund 

av friidrotts SM som hålls samtidigt.  

    Albin och Magnus skickar en skrivelse angående intresse för att ansöka om en 

gymnasial utbildning med friidrott i västerort. Styrelsen ställer sig positivt till iden och 

vill att Albin och Magnus undersöker detta vidare. Bengt utsågs till styrelsens 

kontaktperson i ärendet.  

    Intresse för samarbete kring en studie om hälsa och idrott åt alla från Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola har inkommit. Två forskar vill ta hjälp av föreningen för att bedriva 

studien. Styrelsen skickar ärendet till ungdomsansvarig Magnus Wickert för utlåtande.  

Ekonomi  

En kort ekonomisk rapport från kassören/Andreas lästes upp av sekreteraren/Mateusz. Vi 

ser ut hålla budget. På kostnadssidan återstår främst att få in kostnader från olika SM-

tävlingar under augusti och på intäktssidan återstår framförallt resultatet från H-by loppet.  

Vi vet inte heller om vår del av kostnaden för det planerade utegymmet tas 2017 eller först 

2018.  

 

Genomgång av pågående/avslutade aktiviteter 

 

 Årets sommarläger genomfördes framgångsrikt på IP. Lite färre deltagare än under 

förra året. Många nöjda deltagare som bl.a speglas i många nya barn på 

måndagskul.   

    Under sommaren hölls ett ”prova på läger” på uppdrag av Hässelby-Vällingby 

stadsdelsnämnd där barn fick prova på olika sporter, friidrott, basket och fotboll. Totalt 

deltog ca 60 barn. Stadsdelsnämnden var nöjda med stödet från Hässelby SK 

friidrott, Blakeberg basket och BP och vill göra ett nytt försök nästa år. 

    Under sommaren hölls även ett ”prova på läger” på Spånga IP på uppdrag av 

Spånga Tensta stadsdelsnämnd. Detta läger hade väldigt få deltagare.  

    Fotbollen vill göra om övervåningen. Maria utsågs till kontaktperson. Styrelsen bad 

Maria att diskutera frågan med Johan som har varit inblandad i ärendet tidigare.  

    Kansliet styrelsen ser över behovet av ett informationsblad om klubben till nya i 

föreningen. Ett utkast har tagits fram av Bengt Alfredsson. Ansvariga i styrelsen 

kommer att lämna synpunkter till kansliet så att detta arbete kan avslutas.   

    Behovet av bättre möjligheter för våra ungdomar, 13 år och yngre, att kunna träna i 

hall under höst/vinter. Maria tar upp frågan på tränarmötet den 22 augusti. Maria 

återkommer med förslag, inklusive kostnadsförslag, till styrelsen.  



    Sponsormöjlighet diskuterades. 

    Slutligt besked om utegym dröjer. Vi väntar på ett nyttjanderättsavtal från Stockholms 

stad och kommer inte vidare innan vi fått detta. 

 

Tävlingar  

En genomgång av genomförda och kommande tävlingar under sommaren gjordes. 

 

 

 


