Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF den 22:e oktober 2016 i stora salen.

Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Therese Andersson
Caroline Ahlberg
Håkan Kannius
Jörgen Lindqvist
Sandra Lekse

PS
KEC
TA
CA
HK
JL
SL

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant (från punkt 9)

BA
PH

Suppleant
Ledamot

Ej närvarande
Björn Andén
Per Håkansson

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

1

Ordförande Ishockeysektionen
Ordförande Skidsektionen
Ordförande Boulesektionen
Ordförande Damklubben
Revisor
Revisor
Kanslist

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Håkan Kannius till att föra protokoll under mötet.
3

Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Karl-Erik Claesson att justera dagens protokoll.

4

Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att godkänna dagordningen
5

Föregående protokoll

Mötet gick igenom föregående styrelseprotokoll från 2016-01-25. Beslutades att punkten
angående verksamhetsplan för bordtennissektionen kvarstår.
HK meddelade att strömbrytarna i vestibulen ersatts med rörelsevakter.
UIF-dagen blev lyckad även om det var något färre besökare. Ett uppskattat inslag var
tipspromenaden, som förlades längs WC-banan och där det vid varje fråga fanns information
om den kommande tävlingen
6

Ekonomisk rapport

CA redovisar det ekonomiska läget efter fem månader och konstaterar att budget följs.
CA gick igenom hur internkonton inom föreningen bör hanteras. Dessa rutiner kommer att
tas upp vid ordförandemötet den 21/11.
Ny BABS-terminal med bip-funktion och touch-skärm kommer att införskaffas.
CA redogjorde för hur boule-sektionens lån kommer att skrivas om;
Lånet binds på ett år med räntesats 1,17% och en amortering på 30 000 kr/kvartal.
Styrelsen godkänner detta förslag och ger CA uppdraget att slutföra ärendet med
Ulricehamns Sparbank.
7

Föreningens stadgar

Vid årsmötet fick huvudstyrelsen uppdraget att se över föreningens stadgar.
KEC har varit i kontakt med Riksidrottsförbundet i frågan. Ett reviderat förslag kommer att
föreläggas nästa årsmöte.

8

World Cup

KEC informerade om hur förberedelsearbetet inför WC-tävlingarna fortlöper. Tidsplanen följ i
stort. Kommande söndag och måndag kommer informationsträffar att hållas med ca 500
funktionärer på Tingsholmsgymnasiet.
9

Sportakademin

Utvärderingen av årets Steamcamp visar att utfallet inte blev så bra som förväntats.
En ny hemsida kommer att tas fram för att ge arrangemanget en tydligare profilering.
10

Hemsida

För tillfället är arbetet vilande eftersom ”Idrott on line” skall bygga en ny plattform. Arbetet
kommer att återupptas efter årsskiftet då den nya plattformen beräknas vara klar.

11.

Klubbmärke

Ett förslag på gemensamt klubbmärke har tagits fram. SL kontaktar Jesper Frtzson om några
få justeringar. Klubbmärket kommet att diskuteras vid nästa ordförandemöte.
12

Personal

Tagreed Ebrahim kommer att anställas med särskilt anställningsstöd från 20161101.
Tjänsten är på 100%.
Ivica Dzido kommer från utöka sin tjänst från 50% till 75% från 20161101.

12

Övriga frågor

HK meddelade att slutdragning på årets medlemslotteri kommer hållas lördagen
den 11/12 kl 14.00 i klubbstugan.
JL informerade om att föreningens reselotteri kommer genomföras som tidigare.
13

Nästa möte

Ordförandemöte 2016-11-21 kl 18.30
14

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

----------------------------------------------------------------Protokollförare
Håkan Kannius
Sekreterare

----------------------------------------------------------------Justerare
Karl-Erik Claesson
Vice Ordförande

