
 
 

 

Verksamhetsplan för Ulricehamns IF 2022/2023 

• Årsmöte 

Vi håller årsmöte 20 juni 2022 

 

• Styrelsemöten och ordförandemöten 

Vi planerar att genomföra 9 styrelsemöten och 2 ordförandemöten under 

verksamhetsåret. 

 

• Vision, Verksamhetsidé, mål och handlingsplan 

Vi kommer under verksamhetsåret att fortsätta stämma av att vi följer vår 

vision och verksamhetsidé samt att vi sätter upp nya mål 

 

Visionen: UIF-Tillsammans skapar vi idrottsglädje! 

 

Värdegrund-ledord: 

- Gemenskap - tillsammans så många som möjligt så länge som möjligt för att 

skapa bredd. 

- Glädje - trygghet, lycka och välmående 

- Stolthet – Klubbkänsla och tillhörighet 

- Framåtanda – Engagemang, innovation, handlingskraft, ett driv för 

utveckling. 

 

Verksamhetsidé: Ulricehamns IF, en förening som välkomnar alla åldrar. 

Genom bredd, glädje och gemenskap skapar vi förutsättningar för 

idrottsdrömmar. Hos oss får du möjlighet till social utveckling och en 

mötesplats för hälsa och mångfald. 

 

• Tipspromenader 

Vi kommer fortsätta med tipspromenaderna via boule- och 

bordtennissektionen samt Stuggruppen. 10 ggr är planerat från oktober 

månad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

• World Cup säsongen 2023-2024 

Vi är aktiva i World Cup på skidor genom vårt bolag Ulricehamn Ski Event AB 

och vi arbetar vidare med att involvera vår förening och hela Ulricehamn för att 

få ett arrangera säsongen 2023-2024 igen. Vi är en preliminärt utsedd 

arrangör till 2-3 december 2023. 

 

• Ekonomi 

Det budgeterade resultatet för verksamhetsåret 2022/2023 är  

-24 000 kr för hela föreningen. Föreningen har ett positivt eget kapital på 

5 067 109 kr. Det egna kapitalet har de senaste åren stärkts för varje år. 

Därför tillåts skidsektionen att budgetera ett resultat på -128 000 kr. 

Hockeysektionens skuld till huvudstyrelsen är nu reglerad. Mycket glädjande! 

 

Huvudstyrelsen och varje sektion har ett budgetansvar som följs upp på 

styrelsemöten.  

 

• IT 

Tillsammans med organisationen kommer vi att fortsätta se över och utveckla 

våra rutiner, våra administrativa system och vår utrustning. 

 

• Sektionerna 

Vi fortsätter stödja våra sektioner i deras arbete. Varje sektion har en egen 

verksamhetsplan.  

 

• Kansli och vaktmästare 

Vår organisation består av Marita Tellander, administratör/marknadsansvarig, 

Tina Waltersson, ekonomiassistent, deltid och Ivica Dzido, vaktmästare på 

deltid. Tillsammans med dem utvecklar vi vår förening. 

 

• Ansökan om Multibana på Lassalyckan 

Ansökan om bidrag till en Multibana på Lassalyckan är inne hos Allmänna 

arvsfonden, RF och Åsundens bygdefond.  

 

• Ny bordtennisshall vid Lassalyckan 

Bordtennissektionen har en arbetsgrupp som verkar för att vi kan bygga en ny 

bordtennishall på Lassalyckan. Förhandsbesked om bygglov är sökt hos 

kommunen. Vi väntar på besked om bidragsansökningar och kommunens 

insats. Ytterligare finansieringar behövs. 

 

• Ny sektion Disc-golf 

Arbete pågår fortfarande om att starta upp en sektion för Disc-golf men 

förutsätter att kommunen ger tillåtelse om markupplåtelse. 

 



 
 

• Idé om en ungdomsstyrelse 

Vi har en målsättning om att kunna starta en ungdomsstyrelse under hösten 

2022. 

 

Till sist: Vi ser fram emot ännu ett fantastiskt UIF-år! 
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