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Protokoll 
 

Styrelsemöte 4 
 
Plats för mötet: Lorensborgsskolan               Datum: 14/10 kl 17.15 
 
Närvarande: Sverker, Ira, Sofia, Emma, Willie, Despina, Leen och Fatima 
 
 
1. Öppnande 
 
2. Funktionärer för mötet 
 
a/ Till mötessekreterare Sofia Castegren 
b/ Till protokolljusterare Emmy Holmgren 
 
3. Dagordning 
 
Godkännes den? 
 
4. Föregående protokoll 
 
5. Ordning i dokument och mappar? Vem är någon som är ansvarig för detta.  
Sofia och Willy ser över detta och samlar allt i mappen “HIF Lorensborg”. 
 
6. Från årsmötet. (Sverker) 
 

a/ Vi måste lägga till justeringspersoner och skriva under 
b/ Ansvaret för inköp av T-shirts 
c/ Hur skall vi driva in fler medlemmar? 
d/ Hitta engagerade föräldrar 
e/ Övrigt 

a, Sverker sammanfattar årsmötet.  
b, Ira berättar om den infon hon fått gällande t-shirts, den bästa lösningen verkar vara att vi 
köper in t-shirts själva och att vi sedan trycker trycken själva. Ca 40 kr för ett litet tryck och 
ca 50 kr för ett större tryck. Ira har kontakter på tryckeriet i EOS och Willy har kontaktat ett 
tryckeri i Trelleborg, båda parter behöver veta hur många tröjor vi behöver. Styrelsen 
uppskattar att vi ska köpa in ca 200 t-shirts och 30 huvtröjor. Ira och Willy går tillbaka till 
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deras kontakter och ser vad kostnaderna skulle bli. De tar med sig dessa förslag till nästa 
styrelsemöte. 
c, Vi behöver komma ut med information till de som är medlemmar och de som var 
medlemmar tidigare. Infon från årsmöte samt info kring hur man blir medlemmar. Willy och 
Despina gör ett utkast och kollar det med Sofia. 
d,Vi behöver skapa en informationsflyer där information om träningstider, kontaktuppgifter 
osv. Despina skapar den och Ira ser till att dem blir tryckta. 
 
7. Verksamheten (Willfred/Ira) 
 

a/ Verksamhetsplan - finns? 
b/ Vilka föreningar är inne - på vilka villkor? 
c/ Är målsättningen 10 aktiviteter i veckan rimlig? 
d/ Idrott on line - funktion? 
e/ Ledarbehov 
f/ Vad säger vi om Hylliebadet? 
g/ Lovverksamhet - höstlovet? 

a,  
b, Willy har haft kontakt med klättringen och innebandyn, vi behöver ligga på mer för att få 
in 3 andra verksamheter. 
c, Ja den är rimlig men vi behöver vara mer på föreningarna och skapa kontakt. 
d, Willy ser till att det kommer igång och funkar. Den behöver sedan delas med ledare och 
styrelsen. Willy ser till att skicka in papper till kommunen som gör att blir registrerade som 
förening i Malmö samt kan boka hallar. 
e, Ira driver denna frågan vidare, de gör upp en plan för vilken typ av ledare som vi behöver i 
föreningen. 
f, Sverker och Sofia fick förfrågan från Hylliebadet att de arrangerar simskola för våra elever. 
Vi tycker att det är en bra idé men vi behöver lösa det organisatoriska kring det. Sofia tar det 
vidare med skolan om de är intresserade att disponera Hemmaplans cyklar. Sverker får 
uppdrag att söka bidrag/medel till cyklar. 
g, Leen och Fatima funderar på att ha filmkväll tillsammans med tjejerna under höstlovet. 
Willy ser över vad verksamheten ska bedriva under höstlovet. De sätter ihop ett schema 
innan fredag 18/10. Sofia sätter upp detta och förankrar det med fritids. 

 
8. Ledare (Emmy/Ira/Willie) 

 
a/ Är befintliga ledare registrerade och har de skrivit på ett avtal? Ersättning? 
b/ Ledarrekrytering 
c/ Ledarutbildning/certifiering 

a, Willy ska se till att befintliga ledare skriver under avtal tillsammans med Ira. Ira och Willy 
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ser till att det blir gjort. Willy rapporterar till Emmy den 15onde varje månad gällande 
ledarna. 
b, Willy upplever att vi har ledare till de verksamheter vi har just nu.  
c, Diskussion kring hur och om vi ska ha en ledarutbildning. En del av denna utbildning 
eventuellt blir att delta i utbildningen av sociala utvecklingsstrategin. Vi kommer ta fram en 
egen ledarskapsutbildning som ligger i anknytning till Sportlovet. Teori blandat med praktik. 
Ira är ansvarig att ta fram ett underlag för utbildningen med stöd från Sverker och ev Axel. 
 
9. CTC samarbetet (Sverker/Sofia) 
 

a/ Vem skall skriva under för HIF Lorensborg 
b/ Viktiga datum 
c/ Inbjudan till utbildning 
c/ Samarbetet i övrigt 

a, Willy och Emmy är dem som skriver under handlingsplanen i Hemmaplans namn. 
b,c, 15/11 8.30-12 har vi utbildning i sociala utvecklingsstrategin, alla bör delta. 
5/12 firandet av handlingsplanen 16.17.30 på Rådhuset, vill man gå så anmäler man sig till 
stephanie.lofgren@malmo.se senast 18 november. Sofia anmäler oss. 

 
10. Ekonomi (Emmy) 

a/ Konto hos Swedbank? 

b/ Hur mycket aktivitetsstöd kan vi räkna med?  

c/ Ekonomiska rutiner? 

d/ Vill skolan bidra med något? (Sofia) 

e/ Stöd från Malmö stad/CTC/ Malin E-F (Ira) 

f/ Ansökningar 

Startbidrag (Sverker) 

Sparbanksstiftelser -  utgånget 

Crafoordskastiftelsen  -  utgånget 

a, Emmy har inväntat organisationsnummer för att kunna skapa kontot. Hon gör detta nu. 

b, Aktivitetsstödet kan vi endast uppskatta utefter de 7 aktiviteterna vi har i dagsläget. 

mailto:stephanie.lofgren@malmo.se
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Dessa pengar får vi i efterhand. Emmy gör en uppskattning och en likviditetsbudget. 
c, Willy rapporterar till Emmy om utbetalningar gällande ledare. Det gör han genom att fylla 
i dokumentet “ersättning utbetalning till ledare” som Emmy skapar. Emmy ser över om det 
är andra rutiner som vi behöver skapa. 
d, Sofia berättar att skolan just nu inte kan ge andra bidrag, Sofia håller ögonen öppna. 
e, Ira träffar Malin på fritidsförvaltningen på fredag. 
f, Sverker ansvarar för att ansökningar av bidrag.  

 
11. Information/hemsida (Despina) 
 

Rutiner? 
Vi ser över hemsidan, Ira kommer med kommentarer om att lägga till ett schema på 

startsidan. Vi ska lägga upp bild och text om ledarna. Despina kommer förbi verksamheten och tar 
bilder och filmer för att kunna dela på hemsidan. Despina skapar även en youtubekanal. Vill man 
att Despina ska lägga upp något så skickar man det till henne. 

 
12. Övriga frågor 
a,Landskamp 17/11 
Emmy har varit i kontakt med ansvariga och inväntar bekräftade svar om kostnader. Vi 

uppskattar att be om 50 biljetter. Vi inväntar svar men bestämmer att vi ska arrangera något kring 
matchen. 

b,Hämta f-1 barnen, en förfrågan av fritidshemmet. 
Willy kommer se till att hämta barnen på Draken och Opalen på måndagar. 15.25 samt 

15.30. 
c, Ira lyfter om vi ska ha som rutin att våra ledare ska lämna utdrag från belastningsregistret 

i samband med avtalsskrivning.  
Vi ska ha färdiga blanketter som kan skrivas under, scannas och mailas till polisen. Utdraget 

kommer sedan till personens bokföringsadress. 
13. Nästa möte 
11/11 kl 17.15 på Lorensborgsskolan 
14. Avslutning 
 
 
 
Malmö den 14/10 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Mötessekreterare                        Mötesordförande 
 



 

LORENSBORG 
 
 
 
___________________________________ 
Protokolljusterare 


