Protokoll vid Ulricehamns IF ordförandemöte
Måndagen den 24:e april 2017 kl 18.30 – 20.45 i Stora Salen
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1. Mötets öppnande
PS förklarade mötet öppnat
2. Val av sekreterare
TA valdes till att föra protokoll
3. Val av justeringsman
Till att justera protokollet valdes SL.
4. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade att godkänna kvällens dagordning
5. Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom och ingen hade något att invända.
6. UIF´s ekonomi
CA berättar att vi budgeterat att gå med vinst 250’, men just nu ligger vi på en vinst med 1,1
miljoner, tack vare Världscupen. Samtliga sektioner har förbättrat sina likvida medel vilka idag
uppgår till 2,1 miljoner totalt. Våra lån uppgår till 7,8 miljoner. Ett av lånen skall skrivas om i
augusti.
CA säger att interndebiteringen fungerar bra och avräkningskontona kommer vara på noll vid
bokslutet för alla sektioner förutom hockeyn, som släpar lite.

När det gäller budget så har alla sektioner har fått utskickat sin budget inför mötet. HS har lagt
ett förslag på +20’ i total nettobudget.
CA föreslår att interndebiteringen sänks med 48’, och sedan räknas utifrån omsättning istället
där man tagit hänsyn till kostnaderna. Några av anledningarna till att vi kan göra detta är att
uthyrningen av stugan ökar samtidigt som räntekostnaderna är lägre.
Den 11/5 kommer CA delge ett utfall för 2016/2017. Budgeten skall vara klar den 22/5. Den
29/5 är det revision.
Meddela CA snarast om det är några kundfodringar som man har innestående. Skicka med ett
underlag.
Medlemslotteriet, 72 osålda lotter – ska vi göra en gemensam kraftansträngning för att få
dessa sålda? AH ifrågasätter om vi skall ha kvar lotteriet? Mötet beslutar att HK tar ett krafttag
runt detta för att få sålt de sista lotterna.
CA berättar om det positiva utfallet från World Cup. Där har 464’ tilldelats HS för alla
förberedelser. Detta fördelas med 284’ till skidsektionen och 180’ till HS där 150’ går till
hockeyn med krav att det går till amortering av skuld och åtföljs av en åtgärdsplan för att
förbättra ekonomin. Vidare fördelas 15’ till bordtennisen och 15’ till boulen. Alla sektioner var
nöjda med detta.
7. Ny vision, verksamhetsidé och handlingsplan
PS tycker att vår verksamhetsidé är bra och den vill vi gärna behålla, men vi behöver hitta en
ny vision samt en ny strategi – och handlingsplan.
Kontakt är tagen med Kristina på Sisu som gärna hjälper oss med detta. PS föreslår att vi skall
bilda en mindre grupp för att få igång arbetet. PS ställer frågan till sektionernas representanter
för hur de tycker att vi ska gå vidare.
BE föreslår att HS tar en kontakt med Kristina för att få till ett möte och starta igång arbetet från
”toppen”.
Mötet beslutar att vi bjuder in Kristina till kommande styrelsemöte för att starta igång arbetet.
Därefter tar vi ett möte tillsammans med representanter från varje sektion. Varje sektion kan
redan nu starta igång tankeverksamheten kring detta.
8. Sektionernas berättelse (vad har hänt sen sist och vad händer framåt)
 Hockey
AH berättar att A-laget under säsongen gick vidare till all-tvåan, där de kom på en 4:e plats.
Det var väldigt nära att de gick vidare till slutspel för division 1, med dessvärre förlorade de
sista matchen. Johan Schoultz har bidragit mycket till detta.
J18-laget har också gått vidare och gjort en bra säsong.
J-20/division 4 vann sin serie. De har gjort en stark insats utan att ha haft en extern tränare.
Ungdomssektionen har gjort en bra säsong.
AH berättar att de jobbar hårt med ekonomin och den organisatoriska biten där de behöver få
fler engagerade. Fortsatt hårt arbete gäller.
Det finns en rikstäckande kampanj från förbundet för att få fler att vilja spela hockey.
AH säger att de saknar en ungdomsansvarit, en sammankallande, för att kunna hålla ihop alla
ledare för de olika lagen.
Hockeyn har tillsatt en grupp för att hitta nya inkomstkällor och har funderingar på tex ett
billotteri.
 Bordtennis
Ingen rapport dagen till ära.
 Skidor
BE, som ersätter Stefan Jalderyd under dagens möte, berättar att de har många aktiva
ungdomar, men antalet som varit ute och tävlat har inte ökat. Klubben har tre landslagsåkare,
Hanna Falk, Maria Nordström och Viktor Thorn.
När man summerar säsongens långlopp så blev Andreas och Chatarina 23:a i Vasaloppet.
Emelie Cedervärn blev 24:e dam.

Klubben hade 12 st bland de 500 bästa i Vasaloppet vilket gör oss bäst tillsammans med IFK
Mora.
Under säsongen arrangerade klubben tävlingar fyra helger i rad. Det har inneburit mycket hårt
arbete!
BE berättar vidare att sektionen behöver utveckla sin motionärsverksamhet.
Sektionen har god ekonomi och planerar att anställa en tränare som kan träna dem som slutar
på skidgymnasiet och saknar tränare. Klubben får inför nästa säsong en ny åkare i form av
Johanna Hagström.
Sponsorarbetet fortsätter. Uif är ett starkt varumärke!
Västgötaloppet cykel blir lite förändring till årets lopp, start och mål kommer vara på
Lassalyckan.
Ett arbete för har gått igång för att kunna starta upp Västgötaloppet trail.
 Boule
Hög medleålder, men alla ställer upp på ett otroligt sätt berättar RMS. Får mycket beröm från
folk när de har tävlingar. Även ungdomar från skolor har har varit och provspelat och tyckt att
det har varit riktig roligt.
Många företag och privatpersoner har hyrt hallen. RMS upplever att intresset för detta har
ökat. Man hyr numera ut med instruktör.
Planerar att lägga nytt golv i köket och på toaletterna så att det blir lättare att hålla rent.
Har varit svårt att få sponsorer, men de jobbar vidare på det.
Sparbankscupen och Sten Sturemixen är två stora tävlingar som de arrangerar.
 UIFs damer
IF berättar att Damklubbenunder de senaste åren har skänkt 530’ till de olika sektionerna.
Alla pengar som kommer in går tillbaka till föreningen.
IF undrar vem som skall inventera i köket, nu när de inte skall göra inköpen själva längre.
De inventerar nu efter denna säsongen, men sedan gör de inte det längre.
IF påminner om att diska disken i diskmaskinen, inte låta det står till dagen efter.
Man letar efter en ny ordförande och kassör, då IF inte kommer att fortsätta som ordförande.
Ca 90 medlemmar, men medelåldern är väldigt hög, över 65 år.
9. Valberedningen, sammankallande
Stefan Jalderyd Uif skidor, Roland Bonander Uif hockey, Kent Karlsson Uif boule. Då ingen vill
vara sammankallande så föreslår AH att Håkan Bodeklint kan gå in och stötta upp och vara
sammankallande. Håkan tänker över saken och meddelar PS under v 17. CA säger att även
Tina Waltersson skulle kunna tänka sig att vara sammankallande.
Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningens förslag offentliggöras. Det innebär för oss
den 29 maj.
10. Hemsidan
Arbetet läggs på is då IdrottOnline planerar att släppa sin nya version först till hösten. Ingen idé
att dra igång en förändring om det ändå behöver göras om till hösten.
11. Godkännande av UIF´s nya klubbmärke
Mötet godkänner det nya klubbmärket. SL och TA kontaktar Jesper på Ipm så att vi får ett
klubbmärke i rätt digitalt format som kan skickas ut till repektive sektion. SL och TA tar fram en
enkel manual för hur det skall användas som skickas till dem.
12. Sportalliansen
Sportakademin är nu nedlagt och istället har Sportalliansen bildats där Joakim Holmberg är
ordförande. UIFK, Konståkningen, UIF och Svif innebandy kommer driva detta vidare.
Många frågetecken att räta ut för tillfället när det gäller hurvida man skall köra Camp
Ulricehamn eller inte. Alla föreningar är positivt inställda till det, men man vill göra det bra
direkt från början. Jagar en projektledare som kan hålla i det administrativa, men föreningarna
kommer att få ställa upp mer själva.

13. Sammanfattning World Cup
KEC berättar att man har jobbat strukturerat med utvärderingar. 3 miljoner ca i vinst efter
utdelning till föreningarna.
Ulricehamn finns med i världscupkalendern för 2019.
Homologiseringen är igångsatt då man tidigare haft dispens. Man jobbar på en ny bandel för
att få till lite svårare bana. Efter förändringar är 5 km-slingan likvärdig med Holmenkollen enligt
Hermud som varit här och hjälpt till med homologiseringen..
KEC jobbar en hel del med organisationen för att effektivisera den. Man jobbar nära
kommunen, vilket är en förutsättning för kommande finansieringar.
Ett grepp är taget runt vintersportorten Ulricehamn och ett möte med kommunen skall till
snarast så att man kan få en gemensam strategi och en gemensam framtida målbild.
Skall träffa Branäsgruppen, som köpt skidbacke, inom kort för att se om man kan ha utbyte av
varandra, främst gällande snölagring.
14. 110-års jubileum
PS ger förslag att ha någon form av firande i samband med Uif-dagen. KEC föreslår att vi kan
bjuda på tårta. Mötet beslutar att den kommer att gå av stapeln den 24/9.
Vi behöver ha något dragplåster, någon som kommer hit. Vill någon sponsor komma och ha ett
erbjudande, tält?
Varje sektion får i uppdrag att tänka till hur man vill visa upp sin verksamhet.
15. Utökad servering i Uif-stugan säsongen 17/18
Ps föreslår att vi ev ska ta in någon extern som kan sköta servering om vi inte kan göra det
själva.
Hockeyn vill inte vara med då de har servering nere i ishallen. RMS vill gå tillbaka till sin
sektion och kolla om de kan tänka sig det hela.
Viktigt att hålla öppet lördagar när det finns skidpår samt sportlovet. De som känner sig
berörda kollar upp till nästa möte vad man kan ställa upp med.
16. Övriga frågor
 Förslag på nya stadgar
KEC har jobbat med det och tagit fram nya och omskrivna stadgar. Varit i kontakt med en jurist
i Riksidrottsförbundet för att dubbelkolla. De följer nu deras mall. Sisu skall kolla på det
slutgiltiga förslaget. Förslaget skall vara så långt fram så att det första beslutet kan tas på
kommande årsmöte.
 Uppdatera checklista och rutiner för tipspromenaden
Finns önskemål från flera sektioner, skidor, hockey och boule önskar slippa att arrangera. Är
mycket arbete i förhållande till vad det ger för intäkter.
CA visar att antalet deltagare i tipspromenaden har minskat med ca 300 personer på både vår
och höst sedan 2015.
RMS får i uppdrag att kolla om sektionen vill ta hand om alla tipspromenaderna, mot ersättning
20’ samt intäkterna från dagen.
 Fiberdragning till ishallen
Frågan nedlagd. Fiber indragen.
17. Nästa möte
Måndagen den 20/11.
18. Avslutning
PS förklarade mötet avslutat.
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