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Protokoll Styrelsemöte 1 
 
Plats för mötet: Lorensborgsskolan Datum: 2/9 
 
 
1. Öppnande 
 
2. Funktionärer för mötet 
 
a/ Till mötessekreterare valdes Sofia Castegren 
b/ Till protokolljusterare valdes Emmy Holmgren 
 
3. Dagordning 
Beslutades att godkänna förslaget till dagordning. 
 
4. Föregående protokoll 

a/ Stadgar och namn. Förening skall heta Hemmaplans Idrottsförening Lorensborg  
(HIF Lorensborg) obs ändringen 
 

b/ Val av styrelse - gäller till årsmötet. Bra om ni vill fortsätta vara en del. 
Skall vi definiera arbetsuppgifterna? Sverker kommer göra ett förslag på en 

sammanfattande beskrivning av vad de olika rollerna i styrelsen har för arbetsuppgifter. Detta tar 
han med sig till nästa möte. 

 
c/ Beslutades att i föreningens namn öppna ett bankkonto i Swedbank  
 
d/ Firmatecknare Sverker och Emmy 
 
e/ Revisorer Axel och Johan 
 
f/ Medlemsavgift 50 kr -  inbetalningsarrangemang hur när var 

individ  
skola 

Emmy kommer fundera över hur vi gör med betalning av medlemsavgifter för medlemmar 
utanför elever på Lorensborgsskolan. Sofia kollar upp hur betalningen för medlemmar på 
Lorensborgsskolan går till. 

 
 
g/ Sofia genomför enkätundersökning med medlemmarna gällande vilka aktiviteter  
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de är  intresserade av.  
 
 
 
 
 
Hej, delar det aktuella resultatet på enkäten som medlemmarna fyllt i. 😊 48 svar 
  
Av de fasta alternativen som de vill testa på ville flest: 
Frisbee: 7 % 
Innebandy: 15% 
Dans: 17% 
Klättring: 13% 
Bowling: 45% 
  
Av den öppna frågan kom följande förslag: (Mest önskad först) 
Fotboll 
Simning 
Cheerleading 
Tennis 
Handboll 
Många skrev även basket men det beror nog på missförstånd om att vi såklart kommer ha kvar 
basketen, positivt tänker jag. 
  
Medlemmarna visade mest intresse för bowling. Willy ska kontakta bowlingen och se över 
vilka möjligheter vi har för samarbete.  
 
Sofia skriver ihop en informationstext som kan användas vid kontakt med potentiella 
samarbetsklubbar. Sverker agerar bollplank gällande texten. 
 
h/ Willy undersöker intresset för samarbete hos de föreningar som är verksamma i området 
efter samtal med MKB.   

Willy har fortsatt med föreningar för ev samarbeten. Han kommer kontakta Malmö Allstar 
Cheer, bowling, innebandy, frisbee och klättring för att presentera vårt arbete och se 
framtida samarbeten.  

Föreningen kommer genomföra en liknande enkät hos medlemmarna med en utvärdering 
av året och en intressekoll inför kommande aktivitetsår.  

Sverker informerar att HUR under ett möte erbjudit sig att deras två Gaming-skärmar är till 
förfogande att använda i vår verksamhet. Styrelsen är intresserade men behöver få mer 
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information gällande hur det skulle se ut i praktiken. Willy pratar med HUR. 

i/ Sverker skickar ut ett utkast 30/8 samt en budget med utgångspunkt från den.  

Punkten ligger kvar, Sverker kommer ta fram ett budgetförslag tillsammans med Emmy. 
 

j/ Vi beslutade att skapa en verksamhetsplan inför årsmötet - ansvarig för det är Sverker. 

Sverker ska ta fram en verksamhetsplan efter att ha fått information från Willy efter hans 
kontakt med föreningarna. Verksamhetsplanen presenteras på nästa styrelsemöte.   

k/ Årsmöte - Medlemmar och deras föräldrar kallas till årsmötet måndagen den 30/9 på 
Lorensborgsskolan i matsalen kl 18. Styrelsen deltar samt de partnerföreningar som då är 
aktuella. 

Denna inbjudan skickar ut via mail av Willy. Sofia bjuder in skolpersonal och representanter 
från MKB.   

l/ Kommunikation med medlemmarna - denna punkt hanteras på nästa styrelsemöte. 

Se mer information under punkt “m”. 

m/ Registrering av medlemmarna - Willy kollar upp vad det kostar med paketet från 
Laget.se samt stämmer av med Fritidsförvaltningen.  

Willy har varit i kontakt med laget.se men kommer kontakt dem igen för att förtydliga 
skillnader i deras olika paket och vilka funktioner de har. Irene kollar upp Sportsadmin och 
deras utbud.Beslut kommer tas på nästa styrelsemöte.  

n/ Ansökan om organisationsnummer, Sverker gör detta. 

Detta är på gång. 

 
5. Verksamhetsorganisation.  
Vad skall vi göra, när, vem är ansvarig Willy/Ira är ansvariga 
Personal 
Hur beskrivs det/var 
Ledarutbildning/certifiering 
 
Tankar finns på att skapa en typ av certifiering av ledare inom Hemmaplan. Detta 

samarbetar Irene och Emmy med. 
 



 

LORENSBORG 
 
 
6. Organisationsstruktur 
Samordning med skola/fritids/Skånebasket Willy är ansvarig med 

Sofia som stöttning. 
 
7. Information/hemsida 
Medlemmar föräldrar, skola, Skånebasket, bidragsgivare Willy/Despina/Ira 
Denna punkt behandlas på nästa styrelsemöte. Irene följer upp till vilken grad Despina kan 

vara delaktig och Sofia ska se över hur vi sprider vårt arbete i Malmö Stads kanaler. 
 
8. Ekonomi 
Medlemsavgifter skola/individer medlemmar utifrån?   Sofia/Emmy 
Ansökningar stadskontoret via CTC Sverker 
Startbidrag SBBF Sverker 
Sparbanksstiftelsen Sverker 
Crafoordska stiftelsen Ira 
LOK organisation Emmy 
Malmö stad Sverker 
 
Alla i styrelsen har som uppdrag att samla in eventuella inkomster. 
 
9.Presentation Hemmaplan på APT Lorensborg  
17/9  8-8.50 max 15 minuter Sofia, Ira Willy, Sverker 
 
10. CTC möte 
Viktigt att vi visar framfötterna och engagemang Ira, Willy 
Eventuellt kommer Sverker delta. 
 
11. Formalia  
Kring protokoll, skriftliga överenskommelser, avtal etc Sverker/ Emmy? 
 
Vi kommer skapa en pärm på Lorensborgsskolan för avtal osv. 
 
11. Övriga frågor 
Hur behöver styrelsen förhålla sig till GDPR gällande medlemmar och ledare.  
 
12. Nästa möte 
Måndag 16/9 kl 17 på Lorensborg kl 17 
 
13. Avslutning 
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______________________________ ______________________________ 
Mötessekreterare                        Mötesordförande 
 
 
 
___________________________________ 
Protokolljusterare 


