
Styrelsemöte 21/11 2021

Dagordning

1. Mötets öppnande 

Närvarande: Jonas H, Lars-Ove, Rasmus, Erika, Johan, Lars, Johanna. 

2. Val av justerare: Rasmus

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen prioriteras. Toa (20), klubbstuga (15) strykes. Reducerad dagordning – godkännes. 

4. Umeå Osport informerar utifrån en önskan om att hyra HSKs konstgräsplan till sommaren för 

turnering lördag och söndag 7-8 juli 2022. Föreslaget att rigga fredag 6 juli. Jugger = blandning av 

rugby, fäktning och tagen. Funnits i Sverige sedan 2012. Match: 30 minuter. Handbollsstor plan. 

Studiefrämjandet bistår med scen för underhållning inkl. planerad spelning/framträdande. Vill ha HSKs 

hjälp för matservering (lunch) lörd o sönd. Beräknat antal deltagare: 70-150 (spelar, åskådare, 

anhöriga). 

Styrelsen beslutar att vi hyr ut plan och anläggning. Vi tar ej på oss ansvar för mat och servering. Vi hyr 

däremot ut en plats till cateringvagn. 

5. Föregående protokoll: godkännes. 

6. Ekonomi

Padelbanans faktura ska betalas imorgon. 25 000- 40 000 saknas.  Padelgruppen måste snarast 

inkomma med de pengar som saknas samt meddela Erika vilka privatpersoner och eventuella nya 

sponsorer som ska faktureras.

7. Hemsidan: Inget

8. NewBody: redovisas. + 20 000 kr. Ej fakturerat men fixas av Erika. 

9. Svenska rallyt: Förslag att hyra ut Hissjöstugan. Avvaktas. 

10. Innebandykul: information: 13 barn som skrev upp sig. 3 föräldrar anmälde sig att vara med och 

ordna. 

11. Arvsfonden – padel



Styrelsen är överens om att en allaktivitetsyta/mötesplats ska byggas. Vi siktar på 2023. Ansökan till 

arvsfonden ska vara inlämnat 28 februari. Styrelsen är enig i sitt beslut. Styrelsen har dock inte fattat 

beslut om lay-outen. 

Styrelsen vill betona nödvändigheten av att skilja mellan beslutsmöten och arbetsmöten. 

Styrelsen beslutar att arbetsgruppen via EN representant får avsatt tid på varje kommande 

styrelsemöte. 

12. Möte SISU

Måndag 29/11 19:00 Hissjöstugan. Fredrik informerar om Korpen och hur vi kan organisera i vår 

förening. Lars bjuder in vederbörande. 

13. Hissjöstugans förra styrelse, information: Förra styrelsen bjuds in till sommaren. 

14. Kaffebryggare

Kostnaden måste läggas in för budget 2022 (3395 exkl moms). Inköpt av Lars

Två backar till diskmaskinen också inköpt av Lars. 

15. Klubbstugan

Lars-Ove tar fram ett besiktningsprotokoll så att styrelsen kan hjälpas åt att kolla stugans funktioner 

kontinuerligt. 

16. Ishockeyrinken, information: finns intresse i byn för att hålla igång hockeyrinken. 

Styrelsen fattar enhälligt beslut om att behålla rinken och låta de intresserade styra upp rinken. De 

intresserade får eget ansvar att ordna planen och ordna en lista med de som ska vara med: namn – 

personnummer och mail. Styrelsen önskar 3 namn på ansvariga som kan hålla kontakt med styrelsen. 

Spelare ska vara medlemmar i klubben och betala en aktivitetskostnad på 300:-/person.

17. Hissjöstugan – ljudabsorbent

Ur brandhänseende måste ljudabsorbent placeras i taket. Beslut att ta in offert. Johan H tar ansvar. 

18. Brev sponsorer

Beslut bordläggs till nästa möte. Hela styrelsen ska läsa brevet innan dess. 

19. Logga Hissjö padel

Beslut kring organisation av tävling bordläggs till nästkommande möte. Styrelsen föreslår att det ska 

utlysas en tävling. Barn ska ha gjort den men med förälderns hjälp. 

20. Funktionsanpassa WC



21. Övriga frågor

Husdjur i klubbstugan: Lars kollar med klubbens försäkring. 

22. Nästa möt3: 19/12 19:00 Hissjöstugan. 


