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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF den 18:e Augusti 2015 i UIF-stugans
klubbrum.

Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Roland Skansare
Jörgen Lindqvist
Håkan Kannius
Therése Andersson
Sandra Lekse

PS
KEC
RS
JL
HK
TA
SL

Ordförande
Vice Ordförande,
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

CA
BA

Kassör
Suppleant

Ej närvarande
Caroline Ahlberg
Björn Andén

Delgives
Alexander Hermansson
Stefan Jalderyd
Rose-Marie Svensson
Patrik Olsson
Irene Försth
Åsa Jacobsson
Anders Andersson
Marie Wiklund

1

Ordförande Ishockeysektionen
Ordförande Skidsektionen
Ordförande Boulesektionen
Ordförande Bordtennissektionen
Ordförande Damsektionen
Revisor
Revisor
Kanslist

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2

Avtackning Pia Hagström

Pia Hagström avtackades med en symbolisk present för ett förtjänstfullt jobb som
ledamot under 12 år. Pia meddelade att hon nu tar ett sabbatsår från idrottsledarskap,
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med undantag för tipspromenaden som hon gärna vill hjälpa till med även
fortsättningsvis. Om ett år ser hon en framtid i att stötta bordtennissektionen på bästa
sätt.

3

Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja ROLAND SKANSARE till att föra protokoll under mötet.

4

Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja THERÉSE ANDERSSON till att justera protokollet.

5

Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen

6

Föregående mötesprotokoll

Mötet gick igenom förra protokollet, och fann inget nytt att kommentera.

7

Ekonomisk redogörelse

Kort aktuell genomgång av de två första månaderna i nya räkenskapsåret. Låg aktivitet
under sommaren.

8

Medlemsavgift 2015/2016

Mötet beslutade att fakturering inleds omgående till samtliga registrerade medlemmar.

9

Kamratklubben

Mötet beslutade att sparkontot ”Kamratklubben” omgående rensas, och förs över till
huvudstyrelsens sparkonto. Kamratklubben lades ner vid samma tidpunkt då
Boulesektionen bildades.
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10

Damklubben

Mötet beslutade att Damklubben ska faktureras 3300 kr/mån för hyra i klubblokalen. HK
ansvarar för slutförhandlingen med IF.
11

Medlemslotteriet

Mötet beslutade att ett säljbrev för medlemslotteriet biläggs med ordförandebrevet till
faktureringen för medlemsavgift. Ingemar Johansson beställer nya inbetalningskort från
Sparbanken. Ska då innefatta möjlighet att förskottsbetala medlemslott för kommande
år. Extra satsning på att sälja in fler lotter på UIF-dagen. Beslutades att trycka upp 600
st numrerade lotter, istället för som tidigare 400 st.
12

Hyreskontrakt

Mötet beslutade att nya hyreskontrakt vid lokaluthyrning ska förhandlas fram och
dokumenteras. Först ut är kontraktet med Owe Persson. PS ansvarar för förhandlingen.
13

Stugstädning

Stuggruppen stöttar vaktmästaren med städning i omklädningsrum och andra praktiska
fastighetsbehov. Gäller även efter festuthyrning. HK ser till att städningsrutiner
dokumenteras.
14

Världscupansökan Skidor 2017

Mötet beslutade enhälligt att bifalla föreslagen världscupansökan. Officiell ansökan görs
av Ulricehamns IF.
15

Ordförandemöte

Mötet beslutade att kalla till ordförandemöte 2015-11-23 kl 18.30 i Klubbstugan. RS
skickar ut kallelse till alla sektionsordförande, och bokar stora salen.
16

UIF´s hemsida

SL föreslår en kraftfull uppfräschning av hemsidan. SL kollar hur vi kan gå vidare, och
återkommer med rapport till nästa styrelsemöte.
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17

Stugbranden

Mötet beslutade föreslå kommunen att hålla vallaboden låst dygnet runt tillsvidare.
Öppnas igen under reglerade formen efter fullständig sanering och renovering. Troligen
under november-december. Värmestugan och omklädningsrum håll öppet som tidigare,
efter att fullständig sanering är utförd. JL kollar med Räddningsverket och LFB vilka
förebyggande åtgärder vi kan göra med stugan för att förhindra framtida brandincidenter.
18

UIF-dagen söndagen den 27:e september

Mötet beslutade att utvalda styrelsemedlemmar kontaktar och stämmer av med
sektionerna om vilka aktivitetsidéer som finns till UIF-dagen.
TA/Skidor, SL/Bordtennis, JL/Ishockey+Stem Camp, HK/Boule.
19

Tipspromenad

Först tipspromenaden startar söndagen 6/9, då skidsektionen har ansvaret. HS
bemannar tiden efter nyår vid näst styrelsemöte.
20

Hyresavtal med kommunen

PS och HK kontaktar kommunen för att indexreglera gällande hyresavtal. Redovisas
nästa styrelsemöte.
21

Elmätare boulehallen

HK ser till att det lir uppsatt en separat elmätare i boulehallen, enligt tidigare
överenskommelse med boulesektionen.
22

Fotografering huvudstyrelsen

Mötet beslutade att uppgradera alla foton på styrelsemedlemmarna i huvudstyrelsen.
Detta görs på nästa styrelsemöte. RS tar med sig kamera och stativ.
23

Quiz i klubbstugan

SL föreslog att etablera en sk quiztävling i klubbstugan med jämna mellanrum. Hon har
en pojkvän som är duktig på att arrangera. SL kollar förutsättningar och återkommer
med rapport nästa styrelsemöte.
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23

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte i UIF-stugan, Klubbrummet,
måndagen den 21:a September 2015 kl 18.30. JL ansvarar för kaffeserveringen.
24

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................
Vid protokollet
Roland Skansare
Sekreterare

................................
Justerare
Therése Andersson
Ledamot

