Dagordning vid Ulricehamns IF ordförandemöte
Torsdagen den 21:e november 2016 kl 18.30 – 20.45 i Stora Salen
Mötets öppnande, närvarande Stefan, Irene, Sandra, Alexander, Rose-Marie, K-E,
Peter, Håkan, Caroline
Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Therése Andersson
Caroline Ahlberg
Håkan Kannius
Sandra Lekse
Alexander Hermansson
Stefan Jalderyd
Rose-Marie Svensson
Irene Försth

PS
KEC
TA
CA
HK
SL
AM
SJ
RMS
IF

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ledamot
Suppleant
Ordförande Ishockey
Ordförande Skidor
Ordförande Boule
Ordförande UIFs Damer

Ej närvarande, delgives
Jörgen Lindqvist
Per Håkansson
Björn Andén
Marie Wiklund

JL
PH
BA
MW

Ledamot
Ordförande Bordtennis
Suppleant
Kanslist

1. Val av ordförande
Som ordförande valde mötet PS
2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes TA
3. Val av justerare
Att justera protokollet valdes SL
4. Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.
5. Föregående mötesprotokoll
Föregånde mötes prtokoll gicks igenom och det fanns inget att tillägga.
6. Uifs ekonomi

Lägesrapport maj-oktober
Vi är halvvägs i räkenskapsåret, plus 600’ när man jämför intäkter med kostnader.
Viktigt och bra.
Ett plusresultat på 250’ är budgeterat för hela föreningen. CA ser det inte som något
problem att vi fixar det.
Boulen följer sin budget bäst av alla.
Skidorna överträffar sin budget med ca 150’ pga att det kommit in mer sponsring än
budgeteterat.
Hockey har en negativ budgetavvikelse och beror på att man inte fått så mycket
intäkter. En-kronasmatch, puben varit sämre.
Bordtennis gör ett underskott i sin budget på intäktssidan. Inga avgifter fakturerade
som detta kommer snart komma in.
HS nettoplus på 100’ då medlemsavgifterna kommit in tidigare än innan. Vi har nu
fått in samma summa som vi hade i januari förra säsongen. Vi har fått ordning på vårt
register.
Lite avvikelser då hemsidan och loggan inte varit med i budgeten från början.
Balansräkningen, rörelsekonton väldigt liten rörelse, vi får in mer pengar än vi gör av
med just nu, men det kommer säkert ändra sig framöver .
Likvida medel 1,8 miljoner ca.
Lån stugan 6 miljoner, boulehallen 1,9 miljoner.
Förhandlat med räntan och gått till rörlig ränta vilket gjort att räntekostnaderna
sjunkit.
Boulen ökat sin amortering men också sänkt sina deltagaravgifter from år 2017.
100’ kommunalt bidrag buffrar boulen till sämre tider.
I augusti 2017 är det dags för omskrivning av lån.
Nya rutiner internkonton
Vi har nyttjat avräkningskonton för transaktioner mellan de olika sektionerna inom
föreningen. CA har som förslag att försöka minska transaktionerna på
avräkningskontot och istället skall det direkt till den sektionen som det avser. Tex
kansli- och stugkostnad skall ske månadsvis.
Behöver en sektion likvida medel så kan man göra en transaktion på
avräkningskontot, sker i poster om 5-tusental kronor. Återbetalning skall kunna ske
samma månad. Ordförande och kassör har möjlighet att besluta detta.
Saldot på avräkningskontot skall vara 0 så återbetalning snarast. Ränta på
avräkningskontot är 3%, avräkning sker vid bokslut 30 april. Mötet röstade för detta.
7. Sektionernas berättelse (vad har hänt sen sist och vad händer framåt)
Hockey
AH berättar att A-laget avslutade säsongen starkt där de gick vidare till Play-off och
play-off 2 där de förlorade mot Häcken. J18 gjorde bra ifrån sig, kval till div 1 och J20
vann sin serie obesegrade
Hjälpt till på DIggeloo och Uport för att få in lite extra pengar.
Ny tränare för denna säsongen i Johan Schoultz. Det har gett resultat, de är just nu i
toppen av serien och det var längesedan de var det så här tidigt i säsongen.
Han är omtyckt av både spelare och ledare. Ligger i toppen av tabellen, likaså J18
och J20. J20 hade en lite trög start, men nu har de fått till bra driv. Skall samla in
pengar till Prostataförbundet.
Sponsorintäkter har släpat lite, men nu är det på banan och enligt tidsplan.

1-kronas match på fredag.
Hockeyn planerar att delta i integrationsmässan som kommunen anordnar 2-3/12. De
skall ha en skottramp och representanter från förening och styrelse.
Har ersatt 4 personer i styrelsen med 4 nya personer, det har tagit lite tid att sätta in
dessa i arbetet, men nu är de på G. Jörgen Theander, Katarina Sjögren, Mika
Haglund, Stefan Persson är nya.
Uif hockey har tillsammans med Ulricehamns konståkningsklubb samt en annan
klubb fått pris av Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige. Priset fick de för
det arbetet de har gjort med LekIs, integration få fler att åka skridskor. Summa 30’
kronor.
Bordtennis
PH berättar att de har 50 spelare i träning, några nyanlända. De har kommit igång
med arbetet att få till en lokal på Lassalyckan.
De har rekryterat två personer till styrelsen. De har haft svårt att tränare och ledare
och har egentligen bara en tränare, Eva Å.
Caroline påpekar att kommunen har nytt bidrag för kostnadskrävande projekt. Där
skulle detta verkligen kunna vara ett sådant. Bidrag ges på 500’.
HS vill fortsätta att jobba för att de skall kunna komma upp till Lassalyckan.
Alexander föreslår att man skall tänka idrottshall så att de andra sektionerna kan
använda sig av den också.
Skidor
SJ berättar att det varit krångel med skolan, de får inte ledigt för att kunna följa med
på träningslägret till Bruksvallarna pga internationella prov. En skrivelse till
kommunen är gjord, lärarna vill ge ledigt, men rektorn säger nej. Drabbar 10 elever
på Ulrikaskolan och Bogesund. Stefan för diskussion med Berhard på Ulrikaskolan.
Annars flyter arbetet på bra med förberedelserna inför wc. Ungdomsträningarna har
kommit igång och det är fortsatt mycket populärt.
Uif-framgångar direkt vid säsongspremiären i Bruksvallarna i helgen av Hanna Falk.
7 i styrelsen, några nya ansikten. Mikael Staafjord ny kassör. Han är taggad och vill
sätta sig in i detta ordentligt.
Boule
RMS berättar att de är 5 personer i styrelsen,2 suppleanter. Ny kassör är Bosse
Andersson.
Många som vill komma och spela boule i hallen. Skolan i Timmele, ett gäng från
Borås mfl. Har en fin anda i sin sektion.
Sökt sanktioner för 2017 för att behålla sina tävlingar. RMS berättar att de sänker
sina deltagaravgifter för att de har ekonomi till det eftersom alla medlemmar hjälps åt
så bra med allt som är att göra.
De skall delta i föreningsmässan Integration 2-3/12.
Ett nytt körvakok är inhandlat  . Dessutom har de byggt ett litet förråd för bord och
loppisgrejer så att det inte skall vara i vägen när de spelar.
Trappan närmast hallen är borta och är numera en grusgång istället.
En säkring slogs ut förra veckan, men det skall ses över. Man ser om det går att
förstärka med en ny kabel in till boulehallen.
Förstärkt kabel in till hallen så att man kan använda den vid snötillverkningen till
pump för vattnet.
UIFs damer
Verksamheten i full gång säger IF. Man har haft tre serveringar hittills i stugan och
gjort alla mackor som serverades vid World Cups utbildning i Tingsholmsgymnasiet.

Skall även göra detta till nästa utbildning den 29/11. De har även en servering i
stugan den kvällen till Lrf.
Julpyntat lite i stugan med bla är en ny advetsstjärna inhandlad. I kalendariet ligger
närmast en julbasar den 20/11 som brukar vara välbesökt.
Tipspromenaden blivit populärare upplever Irene, många nya barnfamiljer.
Många av de som kommer hit och ska anordna promenaderna har inte riktigt koll på
vad som skall göras. Har de aldrig gått en tipspromenad häruppe är hennes tips att
de kommer och går en promenad innan de skall arrangera själva.
IF börjar trappa ner lite nu och kommer from februari försöka få någon att gå bredvid
henne för att sedan kunna ta över.
IF ifrågasätter om man behöver sortera plast och papper – plastinsamlingen är borta.
HK kollar på om det skall tillbaka eller om man istället fixar en större soptunna för alla
sopor.
8. Hemsidan
SL berättar att arbetet med hemsidan är lagd på is till januari då Idrott Online kommer
med en ny uppdatering då. Vi avvaktar och ser hur den kommer påverka det hela.
SL & TA har haft stor hjälp av Ulf från Hockeyn och Anette från Skidorna. De kom
med mycket bra input och frågeställningar så att vi inte kommer behöva merjobba
utan att det mesta skall gå automatiskt.
9. UIF´s varumärke och profil
SL och TA presenterar förslaget på det nya emblemet.
Vi jobbar för ett Uif och försöker få homogenitet så det har varit lite spretigt. Vi jobbar
för att få ett utseende och en gemensam profil.
Kronan i emblemet har varit viktig, det är bara vi och en klubb till i Sverige som får ha
det i sitt klubbemblem.
I emblemet står årtalet 1907 för att vi är stolta över att vara en anrik förening. Vi har
gått tillbaka till det ursprungliga.
Tanken är att detta implementeras efter hand när tex matchdräkter skall bytas ut.
De olika sektionerna ser positivt på det nya förslaget, men vill ta det tillbaka till sina
sektioner och presentera det för dem. Detta görs på nästa styrelsemöte i respektive
sektionen.
10. World Cup
Exakt 2 månader till första tävlingsdagen idag berättar KEC.
Stort arbete i alla sektioner. Det har fortgått under lång tid, men intensifieras nu.
Kommunens arbete på spåren har tagit lite längre tid än vad man trott, och vi har fått
stötta på olika sätt.
Säkring av elen är viktigt, 1/12 skall kommunens del i arbetet vara klart, elen något
senare.
Utbyggnad av konstsnön, 1,5 miljoner är satsade och nu elimineras kölddygnen från
8 till 4. Tittar på en snöförsäkring för hela arrangemanget.
Funktionärsutbildning har genomförts under 2 kvällar. En tredje är planerad till den
29/11.
Samarbetet med företag, sponsring, har gått bättre än man trott vilket är roligt. Ny
loppsponsor i stort företag från Stockholm.
Haft internationellt besök gällande homologisering och det var väldigt positivt.
Internationellt tror man starkt på anläggningens kapacitet och vill satsa här.
11. Utökad servering när inte damklubben kan närvara.

Önskemål om utökad servering i stugan finns. Det är främst när skidspåren är igång
och det är mycket folk i området. IF meddelar att UIFs Damer förlänger söndagarna v
1-8 till kl 15-16, men vi behöver någon som kan ta hand om lördagarna. Mötet
beslutar att på lördagarna hänvisar vi till ishallen som då har öppet då på hyllan.
12. Övriga frågor – idrottslyftet? Uif 110 år
Idrottslyftet, AH lyfter frågan. Han berättar att man nu kan ha fler än en ansvarig för
Idrottslyftet i en förening, vilket tidigare inte har varit möjligt. AH föreslår att detta skall
göras nu.
Mötet beslutar att respektive sektion skall utse en person som är avsedd för detta.
Lämna detta namn till Marie på kansliet så att hon lägger in det på den person det
avser. CA pratar med Marie och förbereder henne.
Valberedning HS
Boulen Kent Karlsson. Mötet beslutar att varje sektion utser en person till
valberedningen innan årsskiftet 16/17.
110-års jubileum
HS förslag är att göra något i samband med nästa säsongs Uif-dag. Vi lägger den
dagen något senare än vad den har legat tidigare år.
En festkommitté behöver utses! Alla ordförande får i uppdrag att ha utsett en person
till detta vid nästa ordförandemöte.
RMS väcker frågan att få en repetitionsutbildning på Hjärtstartaren. Kan vara
intressant för fler sektioner. HK kollar med Hans Thorné om detta är möjligt.
HK har beställt nya skidor och pjäxor i mindre storlekar till uthyrningen så att det finns
att låna för barnen. Detta finansieras helt och hållet av Lager 157! Stort tack för detta!
14. Nästa möte
24 april 2017
15. Mötet avslutas
Kvarstående: checklista och rutiner för tipspromenaden, uppdatera
Fiberdragning till ishallen, går det att samköra ett abonnemang eller måste det vara
separat?
Valberedningen, nya valberedare, vem är sammankallandeHockey
Bordtennis
Boule
Skidor

