Protokoll från Styrelsemöte 2018-07-04
Närvarande:
Björn Kullenberg
Anke Kullenberg
Stefan Källström
Roger Wohlin
Ola Bengtsson
Anette Johansson
Samt nedanstående adjungerade
Patrik Jozwiak, Cloudgruppen
Jerker Modeer, HH: styrelses kassör
Richard Knutsson, HH:s styrelses ordförande
§1
Ordförande Björn Kullenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§2
Dagordningen godkändes enligt utskick
§3
Anette Johansson valdes till mötets sekreterare
§4
Stefan Källström och Roger Wohlin valdes till att justera protokollet
§5
Struktur av arbetet i styrelsen:
Styrelsen har konstituerat sig enligt följande:
Anette Johansson, vice ordförande/sekreterare/eventgrupp
Anke Kullenberg, kassör/eventgrupp
Stefan Källström, herransvarig i styrelsen/sekreterare
Ola Bengtsson, marknadsgruppen
Roger Wohlin, marknadsgruppen samt allt i allo
Bosse Anderberg, marknadsgruppen
Saknas just nu en damansvarig i styrelsen men diskussion pågår och namn på detta återkommer
styrelsen med.
Mötet beslutade att stående punkter på dagordningen skall vara ekonomi, marknad, herr, dam.
Dagordning samt protokoll skall publiceras på hemsidan så att alla har möjlighet till insyn.

§6
Anke rapporterade att kontot just nu är ganska tomt och att vi saknar något utbildningsbidrag.
På väg in är medlemsavgifter samt sponsorpengar.
Till firmatecknare utsågs Anke Kullenberg och Roger Wohlin
§7
Patrik Jozwiak från Cloudgruppen Sverige AB var på plats o berättade om det intensiva arbete som
pågår dagligen med sponsorkontalter. Patrik och hans kollega Marcus Sjösten kommer att ingå i
marknadsgruppen och där ha fokus på sponsorer/sälj medan Roger, Ola o Bosse mer har fokus på
nätverkande med olika företag.
Björn kommer snarast att lägga upp ett dokument, som alla i marknadsgruppen kommer åt, för att
säkerställa att vi inte kontaktar samma sponsorer o företag utan delar upp det.
Aktiviteter som nämndes var exempel
- starta upp det företagsnätverk som planerats länge och kostnad för deltagande i detta finns
framtaget.
- Bussresor till olika handbollsrelaterade. Roger tar kontakt avseende detta snarast
- Deadline för sponsorer till matchtröjorna blir 31/8.
- Dela ut information om medlemskap i Drott till alla hushåll i Halmstad. Flygblad trycks och
läggs i alla brevlådor. Roger kontaktar tryckeriet om detta o Anke ber Bosse tillhandahålla
medlemskortet så vi kan ha med det och informationen på det på flygbladet.
§8
Nytt medlemsregister upprättas snarast med tanke på GDPR. Andreas håller i detta. Registret ska
innehålla namn, adress (gatuadress och/eller mailadress) samt telefonnummer.
Bosse håller på att arbeta fram ett nytt medlemskort innehållande rabatter från sponsorer. Anke
kontaktar honom om detta då det behöver vara klart snarast. Roger kontaktar tryckeriet och Björn
kontaktar Christian Albinsson och ber om hjälp med layouten.
Medlemsavgifterna beslutades bli
Vuxen
Ungdom (under 18)/Pensionär
Familj

500 kronor
200 kronor
1000 kronor

§9
Styrelsen föreslår att Claes Andersson utses till kommunikationsansvarig för klubben både avseende
media, Facebook och hemsida. Björn kontaktar honom angående detta.
§ 10
Styrelsen beslutade att aktiva spelare i herr och damlaget skall får gymkort på Actic. Gymkortet delas
ut när spelaren betalat in medlemsavgiften. Anke kontaktar Anna på Actic om detta.
§ 11
Övriga frågor
Samarbetsavtalet med HH diskuterades. Behöver det utses en ny samordningsansvarig för avtalet?
Johan som varit det tidigare är nu huvudtränare för HK Drotts herrar och kan därmed inte ha den

rollen. Mötet beslutade i samråd med adjungerade från HH att vi avvaktar och istället har fokus på en
öppen dialog mellan de olika föreningarnas styrelser.
Gällande sponsring så ska någon från respektive förening sätta sig ner och gå igenom vem som gör
vad. Dettas ska ske snarast.
Matchkläder mm !? Pumas avtal gäller 1 år till. Damernas nya som inte trycktes eller användes
föregående säsong kan istället användas i år. Eventuellt behöver herrarna nytt. Väskor finns och ska
bara tryckas. Skor – den spelare som inte använder Pumas skor behöver ett läkarintyg och får då själv
betala sina skor.
Kontrakt ska skrivas med spelarna. I kontraktet ska även framgå villkor för matchkläder/skor samt
nyckeltaggar.
Omklädningsrummen får delas, dvs de båda damlagen (HKD/HH) delar och de båda herrlagen
(HKD/HH) delar.
Spelschemat diskuteras just nu för att se hur många matcher vi kan samordna Drotts herr och dam.
Anke kontaktar arenarestaurangen för att kolla möjlighet till bar på matcherna.
Gemensamt upptaktsevent för herr och dam är under planering.
§ 12
Nästa möte blir i augusti – Björn kallar
§ 13
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresset och sammanfattade uppdrag som
delats ut
Vid protokollet
/Anette Johansson

Justerat av/

Stefan Källström och Roger Wohlin

