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Mötesprotokoll 2018-11-12 Ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2018-11-12
UIF-stugan
Närvarande:
Frånvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
PETER SVENNINGSSON (PS)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
ANNAH WIK (AW)
JONAS LIDÉN (JL)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
ANDERS ROST
STEFAN PERSSON
PER CARLSTRÖM
LENNART RAPP
ROS-MARIE SVENSSON
IRENE FÜRST
PER HÅKANSSON
BÖRJE ENANDER
ELISABETH LUNDGREN
INGA ANDERSSON
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justeringsman:
PS + AW väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi:
PS går igenom månadsrapporten för oktober. I likvida medel ligger vi högre än vi tidigare någonsin
gjort.
Vi tog ett beslut på att sätta om vårt boulelån på ett år med en ränta på 1,17%. Vi gör ingen
extraamortering detta år utan detta kommer nästkommande år. PS ordnar med banken.
PS visar visuellt upp likviditet samt lånebilden sen 2013 och framåt. Bra för att se hur ekonomin
utvecklas.
§6 Lägesrapport strategiarbete:
PS gick igenom gällande strategi. Varje sektion redogörde om statusen hos sig.
Skidorna: Håller på och uppdatera sin policy utefter nya mål som uppkommit efter strategiarbetet.
Bordtennis: De har diskuterat det i styrelsen men inte kommit så mycket längre. Viktigt för de att
ha kontinuerligt arbete.
Boule: De har gått igenom detta på sektionsmötet och lägger in punkten på varje sektionsmöte
framåt.
Hockey: Det är alltid någonting som diskuteras. Gula tråden är genomarbetad och utskickad. Hur
beter man sig som UIF-are? Stefan skickar gula tråden till AW så att jag kan delge den till andra
sektioner.
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KEC: Har startat upp projektet med att sätta upp visionen på varje sektions arena.
Sektionerna ska återkomma till AW under denna vecka med storlek på skylten så at KEC kan göra
beställningen. Skidorna är klar.
§7 Resp sektions pågående och kommande verksamhet:
UIF-damer:
Väldigt mycket folk går tipspromenaden! Såhär många har det inte gått på länge.
Förutom det är det svårt att få in pengar. Aktiviteterna hålls mer för medlemmars skull än för
intäkter. De aviserar att Damklubben eventuellt läggs ner till våren då antalet aktiva medlemmar
minskar.
Boule:
Boulen rapporterar att det är en god anda i föreningen och att UIF-dagen var väldigt lyckad. Deras
mål är att utöka uthyrningen.
De ska göra iordning sekretariatet i boulehallen.
Målet och det man vill jobba mot är att företag ska kunna göra ett seriespel.
Hur kan man jobba med ungdomar? Starta ungdomsgrupp? Frågor att tänka på för att kunna
utveckla verksamheten.
Hockeyn:
Anders Bröms – Har avgått som tränare. Ny tränare, Daniel Elofsson. Detta påverkar inte
föreningen ekonomiskt.
Det som är på gång är ett inköp på ny slipmaskin och en skottramp utomhus. Inköp av
slipmaskinen är anmält som kostnadskrävande projekt till kommunen. Anmälningarna till Cuperna
har gått väldigt bra och många cuper är fulla. Jobb på Lager 157 är klart. Sponsorläget är bra, vi
ligger bra till enligt budget.
Storleken på föreningen och att målet är att man har många lokala spelare gör att publiksiffrorna
inte rör på sig så mycket trots situationen.
Skidorna:
Har precis varit ledarupptakt för ledare och seniorer.
Ungdomsverksamheten går väldigt bra. 100 anmälda i kontinuerlig träning. Det var ett läger i
Isaberg nyss, 100 deltagare från föreningen även där. 48 st medlemmar i gruppen 6-8 år.
Senioruppstart i Bruksvallarna är i helgen.
Sponsorläget ligger bra till.
Västgötaloppet har 90 årsjubileum 2019. Cykelloppet kommer att läggas på is. Traillopp och
längdskidslopp kommer att fortsätta.
UIF-motion kommer igång. Det har varit ca 25 pers på de senaste ”älghufsen”. Hur bygger vi upp
den verksamheten framåt?
Bordtennis:
De har fått tag på en kassör och ny huvudtränare.
De har satt igång pingisskola. 12 deltagare som är mellan 4-8 år.
En ungdomstour är inplanerad till vår. Stor sponsor är satt på 3-årsintervall.
Motionspingis på torsdagar. Viktigt för sektionen är att föräldrarna är engagerade, Hur jobbar vi
med detta framåt?
§8 Frågor från sektionerna:
Frågor har kommit upp tidigare under mötet.
§9 Övriga frågor:
a) Hemsidan:
VK & JL har träffat sektionerna för att avgöra vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Summeringen är att vi tar ett större grepp om detta efter säsong. Det finns såklart både fördelar
och nackdelar med dagens upplägg.
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Banner för huvudstyrelsens hemsida jobbas fram. TW ansvarig.
b) Idrottonline:
Många upplever att idrottonline inte hänger med. Deltagare på mötet lyfter ett annat system.
Viktigt att vi har bra systemstöd till en rimlig kostnad. Fördelar/nackdelar.
c) Julsamkväm:
Julsamkväm är planerad den 12 december. HS planerar. (se nästa möte)
d) Valberedningen:
Börje Enander är sammankallande i valberedningen. Börje rapporterar att de hittat en kassör till
huvudstyrelsen som teoretiskt kan börja efter årsskiftet. Kommer väljas in som adjungerad tills
nästa årsmöte.
e) Slipmaskin till ishockeyn:
HS uppfattar det som en nödvändig investering och ger ett godkännande till ishockeyn.
§10 Nästa möte, fikaansvarig:
Julsamkvämet den 12 December. Vi samlas kl 17:00 för att prata ihop oss och ta en
statusuppdatering innan.
JOS pratar ihop med Boule. TW har tillsammans med kansliet fixat maten.
§11 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik
Justeras:

…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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