
Dagordning styrelsemöte 2021-07-04
Malmö Beachvolley

Adress: Digitalt
Datum: 210704
Tid: 10.00
Närvarande: Emma H, Therese H, Linn T, Mariell N, Regina, Elin M, Niklas J, Karl B
Sekreterare: Therese
Ordförande: Karl
Justerare (mötesordförande + en till): Karl och Niklas

PRIORITERING
KB fyller i

§1. Mötets öppnande
Kryssa i närvaro i närvaro-dokumentet
Nästa möte: Vi röstar i slack, KB sätter upp en omröstning med kort deadline.
Samt ett kortare möte som bara handlar om träning - digitalt (ca 1 h)
Styrelsemöte i slutet av augusti.

§2. Godkännande av dagordning
Ja

§3. Genomgång av förra mötets protokoll samt protokollföring av beslut tagna mellan
möten och av gjorda inköp

§4. Gå igenom viktiga datum/händelser under kommande månad (“månadshjulet”)
Juli: Höstanmälan ska öppnas.

§5. Återkommande uppdateringar och genomgång av APs

§5.1 Ordförande/Framtid/ny hall

Framtiden för utomhusplaner:
● Dags att börja kolla på att göra egna planer? Eller kommer Hästhagen att räcka?
● Ska vi lämna VH helt?(känns som pärlor åt svin att fixa antenner och linjer om vi inte

har träning där(eller tävling?)) Många håller med.
● Få tag i mark längs med ribban för att bygga t.ex. 6st egna planer?
● Hur väl stämmer deras uträkning för kostnad med verkligheten? Om vi själva står för

nät och stolpar kanske prisbilden ser annorlunda ut.
● Se mail från Mikael Thor för info från vårt senaste möte eller i fil som Niklas skapat

https://docs.google.com/document/d/1dXB4FhII6dJQYZC8A6-8rSMhujycv_71Rh
qv36ts_JI/edit

Positivt möte med FF angående de nya planerna vid Hästhagens IP och planeringen går
framåt. Vi kan eventuellt sätta upp ett tält för att bedriva träning året om, men det kommer
kräva beslut från “ovanför” Fritidsförvatlningen (detalplan skall ändras, etc.). Tältet plockas i

https://docs.google.com/document/d/1dXB4FhII6dJQYZC8A6-8rSMhujycv_71Rhqv36ts_JI/edit
https://docs.google.com/document/d/1dXB4FhII6dJQYZC8A6-8rSMhujycv_71Rhqv36ts_JI/edit


så fall ned på sommaren. Själva området låses under natten, planerna kommer också vara
inhägnade. Det finns ett litet förråd som vi kan utnyttja.
Som tidigare nämnt har vi möjlighet att skriva nyttjandeavtal, vilket innebär att vi betalar en
klumpsumma varje år och får nyttja planerna hur mycket vi vill. Vi sköter även bokningen och
kan därmed ta betalt av andra som vill boka. Vi får diskutera lösning på bokningssystem och
eventuell betalningslösning när medlemmar vill boka.
Styrelsen är positiva till ett nyttjandeavtal med tanke på planbrist och sabotaget som varit på
planer ai VH och på IP de sista två åren. Får vi möjlighet att sätta upp ett tält över planerna
vintertid känns det givet att hålla i ansvaret. Ser om vi kan köra ett testår med nyttjandeavtal
för att se hur det funkar.

Behövs ett extra årsmöte för beslut? Kalle kollar upp.

Bokningssystem - höra med Vegar? Niklas kollar med Vegar.
KB hör med FF om de har tips på bokningssystem och ovan frågor. Boden, får den plats på
Hästhagen?

Beslut:
-Vi har överblivna presentkort från när vi gjorde goodiebags till årsmötet. Använda till pris när
vi har KAS/tävlingar? Också lila påsar!
Enhälligt JA

Beslut:
Betala ut delar av det planerade arvodet till projektledaren trots att det inte blev något
arrangemang av SBT?
Beslut: 7500 sek betalas ut. KB pratar med honom.

Ska vi göra mer för att bestrida de 50k(?) som gatukontoret vill ha av oss för tävlingar
i VH ( Diskussion/ Beslut 10 min)
Känns som det är lite för mycket pengar för att vi ska nöja oss med att bara be Pia förklara
varför det har ändrats utan att få ett tillfredsställande krav. När vi röstade igenom att
godkänna tävlingar för sommaren trots kostnaden så fanns det reservationer om att vi skulle
se om det gick att bestrida summan. Vi blir rejält dåligt behandlade av gatukontoret fast det
är vi som mer eller mindre helt sköter planerna åt dem, de använder vår verksamhet där
som reklam för malmö stad och någon slags tidigare överenskommelse måste ha funnits
som tappats bort.
Alternativ:

● Be att prata med någon högre upp än Pia
● Prata med FF om något går att göra
● Gå till sydsvenskan och se om de hade varit intresserade av det som en story / hota

om att göra det i kontakten med gatukontoret
● Höja det till någon politisk instans

Det hade varit bra med ett förtydligande från Pia varför evenemangen numera är med avgift,
men vi har inte kapacitet för tillfället att dra jättemycket i detta.
Elin ringer Pia i veckan för ett förtydligande och KB pratar med Tomas.
Angående sabotage: viktigt att lyfta vad som sker och vilket arbete vi lagt ner.



§5.2 Material

Kan vi köpa ett partytält eller liknande för att de som arbetar vid Kul i Malmö skall kunna
skyla sig mot eventuellt regn. JA - Niklas fixar tält i början av veckan.

Utlåning av material: (Beslut 5min)
Minst 2 veckas framförhållning för att låna material.
Max utlåning i 2 veckor, men kan hyras längre vid diskussion.
Kostnad: 200 kr per veckan som förslag, swish till klubben (halva till materialansvarig)
Styrelsemedlemmar kan låna gratis, men fortfarande framförhållning och via Niklas.

Alla lån ska kollas av med materialansvarig och skrivas in i det digitala dokumentet! Även
om det bara gäller en dag eller en helg. (Finns i materialmappen på driven)

Går det sönder blir personen som lånar ersättningsskyldig.

Inget som kommuniceras ut till medlemmar.

NYCKLAR
Pausar frågan då arbetet med Hästhagen är på g.

Ansvar för nycklar: Niklas styrde upp ett dokument för att ha koll på vem som har nycklar
men det används väldigt dåligt. Hur ska vi lösa att ha koll på var våra nycklar är? Var
dokumentet dåligt? Vem ska vara ansvarig?

Förslag till nytt låssystem i VH(och kanske HH nästa år)
Ett lås som kan öppnas med:

● Bluetooth (APP. Kan skicka “koden” till användare som skaffar appen)
● Kod(“vanlig”, Engångs, tidsbestämd,
● RFID “tags”
● Vanlig nyckel
● Fingeravtryck

Till tränare: App(e-key) eller RFID - Går att ta bort access om tag tappas bort
Till Tävlingsledare: App(e-key) eller Engångskod
Till Styrelsemedlemmar: KOD, App eller RFID
Kostnad: 3500kr + anpassning + Montering + ev rfID tags

Vet ej om det passar vår dörr!



https://www.laskompaniet.se/product/smart-lock-kodlas-bg2000-silver

Tränare får använda klubbens bollar under eget ansvar för privat bruk, men om bollarna går
sönder eller slarvas bort bör detta ersättas. Ersättningsskyldig enligt beslut: Hälften av
kostnaden för en ny boll.

System för bollar, checklista eller liknande diskuteras. (Tomas och Linn med förslag)

Det saknas många bollar i bollnäten, varför? Tomas har skapat en grupp med de två som är
materialansvariga och skrivit hur många bollar som finns och att de ska räkna vid in och
uttag. Om de lämnar över inlåsningsansvaret till någon ska de tydligt förmedla hur många
bollar som finns ute och annat material. När boll eller något annat saknas ska de höra av sig
i gruppen.

Niklas kommer flytta bollarna från boden i västra hamnen då vi inte längre har träningar där
denna sommaren. Det kommer endast finnas 6 matchbollar för tävling (plus 1-2 reservbollar)
som ska lämnas ut till varje enskild tävlingsgrupp. Vi informerar i mailutskick inför tävling att
ta med egen boll inför tävling om man vill ha en boll att värma upp med och att tävlingsbollar
lämnas ut till enskild tävlingsgrupp.

Info i mail till tränare inför terminen om bollansvar.

Uppsättning av antenner på ribban och kanske hyllie uteplaner
Är det värt för oss att sätta upp antenner på de flesta planer i Malmö som används av våra
medlemmar?

Fördelar: Planerna kan användas utan krångel av våra medlemmar. Public service
från vår sida.
Nackdelar: Liten kostnad, vi kanske borde kolla med FF/gatukontoret först

Vi hade behövt köpa in nya antenner, Niklas tycker inte det är värt det - ganska dåliga banor
(mycket sten etc). Dessutom risk att de förstörs eller försvinner.

Vegar skulle prata med gatukontoret ang kvalitén, kan höra med dem om de kan köpa in
antenner. Ganska vanligt i andra länder eller städer tar en med sig egna linjer och antenner.

Beslut: Nej.

https://www.laskompaniet.se/product/smart-lock-kodlas-bg2000-silver


§5.3 Kassör

Länk till sammanställning budget samt resultat- och balansräkning: MBC
Budgetuppföljning.pptx

SEB
● Idag sparar vi 5 000 kr/mån i 2 fonder med risknivå 3 och 4 (av 7).
● Drygt 1.1 Mkr på kontot just nu.
● Normalt behövs inget årsmöte för att ändra sparandet eftersom detta är en

förvaltningsfråga om det inte står specifikt i stadgarna (vilket Annika inte hittar).
● SEB rekommendation är att vi har ungefär 3mån “utgifter” riskfritt och lättillgängligt,

dvs på kontot. Räknar vi med 100 kkr/månad och lägger på marginal är en lagom
nivå 500 kkr.

● De fonder vi sedan tidigare har (Balanserad och Defensiv) har hög avgift för att de är
aktivt förvaltade. SEB har inga fonder att rekommendera som har lägre avgift och
samma låga risk (dock finns det men dessa sköts inte av SEB..)

● Utifrån ovan rekommenderar SEB:
○ Alt 1. Behåll de fonder vi har men öka sparandet till 20 000/månad tills vi nått

ner till vår buffert på runt 500 kkr,
○ Alt 2. Lägg till en risknivå 5 - SEB Strategi Möjlighet - och fördela om

sparandet (20 000/mån)

Kan vi öka sparandet till 20’/mån i enlighet m alt 1 eller 2?
Alla är positiva till att öka sparandet men sparar beslut om alt 1 och 2 till nästa möte då vi
kan få mer input från kassören.

Kreditkort
● Alla gamla bankkort/företagskort är spärrade. Vill vi ha ett nytt företagskort kostar

detta 350 kr/år. Eftersom det finns ett behov för onlinebetalningar kollar Annika med
SEB vilka lösningar som finns och kopplar kortet antingen till Niklas eller Annika)

Beslut: Sparar frågan tills nästa möte.

§5.4 Kommunikation/marknadsföring

Etiketter i Gmail - rensa! Gäller framförallt träning. Skriv till KB eller Therese så kan vi
arkivera om mailen.

Hur länge skall vi spara personuppgifter: närvarorapportering 7 år, annars 2 år. Mariell
dubbelkollar om åren stämmer.

Drive - skriva in hur en gör korrekta inställningar i google docs för att information inte ska
vara publik.

GDPR
Se dokument i mappen "kommunikation", jag har skrivit ihop en sammanfattning av RFs
riktlinjer.

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1ghMoOoG6OuylmAX1MSkFdlZi6u8uZYMM/edit
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1ghMoOoG6OuylmAX1MSkFdlZi6u8uZYMM/edit


Ok med alla, Therese fixar info i Facebookgrupp. Samtliga kollar igenom informationen i
dokument ovan.

Internkommunikation (sparas till workshop)
● Arbetsbeskrivningar
● Synkas med styrdokument? (länka dit som "bilagor, Regina nämnde detta)
● Vara tydligare i vårt språk, skriftligt och muntligt. Förkortningar m.m.
● Utöka årshjulen med "områden" i olika färger? (bou, tävling, kassör etc)
● Introduktionsdokument? Beskrivningar? Vad kan vi förtydliga?
● Rensa I drive så det blir lättare att hitta /mer översiktligt - samla ihop till ett möte

§5.5 Träning
Kommer behöva utöka träningstiderna mån-sön, kravet få vara tydligare - se mer under barn
och ungdom.

Diskussion om tränarworkshop men ledare från MBC eller GBC - viktigt att vi satsar på våra
tränare. SATS-spelare ska vara tränare, det ska inte vara något problem att få ihop tränare
till höst och vår med det antalet SATS-spelare vi har. Linn menar på att vi behöver motivera
tränare, vissa är tränare fast de inte vill. Niklas: får kanske se det som att göra något schysst
för tränarna, än att rekrytera tränare. Tävlingsledare behövs också, så svårt att ge alla
satsmedlemmar tränaruppdrag.

Linn: så som det ser ut nu så kommer vi behöva lägga ungdomspass på de tidigare
träningarna (17:30-19:00) för att få tränare till de passe .
Emma: Finns det någon möjlighet att föräldrar kan ställa upp? Linn: finns inget brinnande
intresse.

Emma: vi borde skicka ut ett formulär till våra medlemmar: vad hade motiverat dig att bli
tränare? För att kunna erbjuda träning för alla måste vi se över våra träningstider:
måndag-söndag istället för måndag-fredag? Vi kan inte ha hur många satsgrupper som
helst, Mariell: kanske dra ner till 4 eller 5 satsgrupper per kön för att ge plats åt andra
grupper.

Sammanfattning:

Skickar ut ett formulär till medlemmar, och kanske även till föräldrar? Vad behöver vi
göra/erbjuda för att ni skall vilja vara tränare?
Samt dra ner på antal satsgrupper för att få in fler grupper på de attraktiva tiderna på
vardagskvällar. Prioritera barn och ev ge tider i veckan, men kanske inte erbjuda spel 2
gånger i veckan.

Linn, Regina och Tomas - skicka ut ett formulär till medlemmarna om vad som hade sporrat
dem till att vara tränare.

Information som skall vara med i anmälningsformuläret: högt söktryck och försöker göra vad
vi kan - högst troligt bara träning 1 gång i veckan i mån av plats.



Kolla med Malmö volleybollklubb, om vi kan slå ihop träningar, om de vill träna ungdomar i
beachvolley. Eventuellt höja arvodet på helgen.

Regina kollar med Patrik Johansson eller så kan vi be Vegar, känner ev någon där.

Anmälningarna skickas ut i slutet av juli, KB pratar med Tomas ang utskicket.

§5.6 Barn och ungdom
Hur ändrar vi priserna för barn/ungdom nu när Hyllie höjer banhyran mycket (höjning på över
100% planerad, men “bara” ca 60% nu till hösten)?

Kostnaden kommer öka med ca 30% per bana (räknat på pris för banhyra + arvode på
100kr/60min). Vi går redan idag back på barn/ungdom (bidrag från Malmö stad ej
medräknat) och kommer göra det även om vi höjer träningsavgiften med 100% och har
grupper med 12 barn (se här för beräkningar på kostnader och intäkter vid olika höjningar:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKZEXGpSUqWVCTExx8gLdgM4opbn2-ZlSX4YQ
dri_r8/edit#gid=0)

Hyllie Sportcenters mål är att sänka priserna igen när ekonomin tillåtit mer underhåll i
anläggningen

Vi höjer avgiften för barn och ungdomar med 50%. Framöver kommer vi att revidera
kostnaderna baserat på prisbilden.

Linn och Regina ändrar priserna i anmälan.
Therese ändrar på webben.
Våra kostnader för att boka planerna för vuxenträning höjs med cirka 9 %.
Vi höjer priserna för vuxenträning med 200 för sats och 100 för motion, liknande för
nybörjare och fritt spel/brasse.

Hur gör vi med pris för ungdomsträning? Nu betalar folk olika beroende på om de anmäler
sig via vuxenformuläret eller barn/ungdomsformuläret. Detta skapar merarbete vid
fakturering. Också oklart hur vi gör med ungdomar som sökt ungdomsgrupp men placeras i
vuxengrupp pga att det inte finns lämplig ungdomsgrupp. Karl fick uppdraget att lägga fram
ett förslag till detta möte.

Förslag: alla som definieras som barn eller ungdom baserat på ålder betalar barn-
eller ungdomspris, oavsett vilken sorts grupp de sökt till eller placeras i.
Fördelar/nackdelar: enklast för styrelsen och billigare för familjerna (pengafrågan har
varit ett problem i vissa fall), men visst tapp av intäkt
Alternativ: de som söker till vuxengrupp betalar lite extra (men innebär mer jobb för
styrelsen)

Vi röstar för förslaget att barn och ungdom alltid betalar barn och ungdomspris.

● Kan vi sponsra ungdomar med kläder, ex tröjor, till SM. Detta då många vill spela och
kan peppa dem extra att klubben stöttar. Har i andra klubbar även sett sponsring
med anmälningsavgift, är det något vi kan överväga?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKZEXGpSUqWVCTExx8gLdgM4opbn2-ZlSX4YQdri_r8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKZEXGpSUqWVCTExx8gLdgM4opbn2-ZlSX4YQdri_r8/edit#gid=0


Vi håller på det tills nästa sommar pga tidsbrist.
Till framtiden: ska vi trycka själva eller beställa tryckta kläder/material?

§5.7 Tävling/licens
Nya priset för banhyra för tävling på Hyllie blir 132kr/bana/timme (Karls kommentar: jag tror
tyvärr det blir 288kr/timme pga nedanstående)

“Ang. tävlingar så får vi gemensamt hitta lösningar vid vart tillfälle. Men som jag skrev
i fredags så är tävlingspriset nu motsvarande dagtidspriset oavsett tid och dag.”
“men då enbart för tävlingar som tillför ett annat mervärde för HSC genom
marknadsföring, ökat besöksantal och potentiell merförsäljning.”

- seriespel istället för tävling till hösten?

Det finns en del medlemmar som samlar poäng under hösten, fokusera på Open svart under
höst och vår?
Sparar denna punkt till nästa möte där Emma och Elin kommer med förslag.

Väldigt svårt att hitta tävlingsledare till sommarens tävlingar.

§5.8. Sekreterare/bidrag

§6. Övriga frågor

Justerat:
Niklas Johansson
Karl Bacos


