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Förvaltningsberättelse 

 
Ulricehamns Idrottsförening 
 
Ulricehamns Idrottsförening bildades år 1907 och är en flersektionsförening med sektionerna bordtennis, boule, ishockey och 
skidor samt en huvudstyrelse. Antalet medlemmar uppgår till 1350 (1123) uppdelat på bordtennis, boule,   ishockey och skidor. 

 
Föreningen har en vision: ”Tillsammans skapar vi idrottsglädje” och en verksamhetsidé som lyder: 
-” 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. Föreningen har sin 
verksamhet för boule, ishockey och skidor på Lassalyckans idrottsanläggning. 
Bordtennisen har sin verksamhet i Stenbocksskolans lokaler. 

 
 

Händelser under året 

Huvudstyrelsen har under året haft 12 styrelsemöten och två ordförandemöten. Styrelsen har arbetat aktivt för att      stötta 
sektionerna och personalen i arbetet med att utveckla föreningen och i ekonomifrågor. 
Huvudstyrelsen har en viktig roll i att föreningen uppfattas som en förening med flera idrotter. 

 
Under det gångna verksamhetsåret har föreningen bytt plattform för medlemsregister och hemsida. Även bytt 
bokföringsprogram från Visma till Fortnox. Båda bytena har inneburit att föreningen tagit stora steg framåt i 
föreningens utveckling. 

 
Under våren har det genomförts en organisationsförändring där Johan Falk avslutat sin tjänst som klubbchef.         Det har 
under året tecknats ett samarbetsavtal med en lokal redovisningsbyrå samt en visstidsanställning ekonomiassistent på 
25%, Tina Waltersson. 

 
Bordtennissektion startade säsongen den 4 september med en kickoff i Sim-och Sporthallen. Som tränare den  dagen engagerades 
Mattias Översjö, svensk elitspelare med rötterna i Borås. 
Under säsongen 2021/22 har cirka 65 barn och ungdomar deltagit i olika träningsgrupper. Nästan en fördubbling mot 
förra säsongen! 

Efter ett års coronauppehåll kunde även motionspingis för alla åldrar samt veteranpingis genomföras. 

Den 16 oktober arrangerads Bogeslaget i Sporthallen. Det samlade drygt 80 starter, något färre än året innan. Vid 
årsskiftet ökade smittspridningen av corona igen och nästan alla tävlingar ställdes in. Deltävlingen av Ungdomstouren 
den 29 januari kunde dock genomföras, med omfattande restriktioner. 
Sista deltävlingen av Ungdomstouren spelades den 2 april i Mariedal Borås. Den tävlingen blev resultatmässigt, säsongens 
höjdpunkt för UIF-spelarna. 17 spelare från klubben deltog i tävlingen och inte mindre än 7 klassegrar. UIF  blev därmed tävlingens 
framgångsrikaste klubb! 
Sektionen har haft ett herrlag i division 6 och tre ungdomslag i seriespel. Bäst lyckades U4 Röd, som vann sin serie.  
Säsongen avslutade den 4 april i en fullsatt UIF-stuga, med tårtkalas, prisutdelning och minipingis. 

 
Boulesektionen har varit igång under hela året både inom- och utomhus, dock med anpassningar efter den pågående  pandemin. 
Sektionen varit flitiga med informationsbrev för att nå ut till alla medlemmarna. 

Det har genomförts klubbmästerskap på hemmaplan.  

Företagsboulen har återupptagits och genomfördes vid åtta tillfällen. 
DM arrangerades i Ulricehamn av Wästgöta Dahls Bouleförbund där boulesektionen var medarrangör. Stora 
framgångar för UIF Boule i DM med sex medaljer, två guld, två silver och två brons. 
Dessa två guld och ett silver genererade till en plats i SM i Jönköping i september. Bouleklubbens första SM guld togs   då hem av 
Carina Lindgren. SM brons vanns av: Svante Johansson, Tomas Efraimsson & Ivar Wahl. 
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Boulesektionen har under året anslutits till SISU, Idrottsrörelsens studieförbund. 
En välbesökt julfest genomfördes i november där sektionen stod för kostnaden för sina medlemmar. 
Efterfrågan är stor angående uthyrning av boulehallen till skolor, föreningar, företag och privatpersoner, 69 tillfällen därav 19 med 
instruktör. 

 
Ishockeysektionen pandemin ställde till det och de kämpade på med sin verksamhet. Alla tog sitt ansvar utifrån de restriktioner 
som infördes och ändrades. Det pratades förhållningssätt i omklädningsrum, duscha hemma, träna i grupp, inställda matcher, 
inställda cuper, PCR-tester och covidbevis för att kunna öppna upp med begränsad publik,        kompensationsstöd och återstartsstöd 
som kunde sökas, vilket gjordes. Ett bra engagemang och lösningsfokuserade tog man sig igenom pandemivågen. 

Trots tufft pandemi år har hockeyn löst in sitt lån till huvudstyrelsen. 

Via samarbete med Svenskhockey.tv har man installerat utrustning för streaming av matcher. 
Utbildningar från Svenska Ishockeyförbundet med matchlika träningar samt spelförståelse där en hockeykonsulent  
tillsammans med ledare jobbat både teoretiskt och praktiskt med övningsgrupp. 
Det har genomförts flera cuper/camper på hemmaplan; Sparbankscupen U12 och U16, R16 Russin Camp, Aprilcupen, 
Camp Max Ivanov samt Företagscuper. 

U15 laget deltog i DM och spelade till sig första platsen, guld!  A-laget blev även klara för division 2 spel även nästa säsong. 
 
 

Skidsektionen har som alla sektioner varit påverkad av pandemin och har fått anpassat sin verksamhet efter          gällande 
rekommendationer. 

Ungdomsverksamheten startade igång i månadsskiftet september/oktober. 130 ungdomar och 26 ledare har varit  igång i 
tränings- och tävlingsverksamheten under säsongen. Även varit integrering av skidskytte. Våra ledare har genomfört 
träningsläger för ungdomarna. De har deltagit i tävlingar på hemmaplan samt på tävlingar runt om i Sverige såsom Ungdoms SM, 
Folksam Cup, Wolksvagen ungdomscup och Ungdomsvasan. 

Junior- och seniorverksamheten stod inför säsongen inför ett generationsskifte, framför allt på seniorsidan. Framgångsrika 
elitåkare som Hanna Falk och Viktor Thorn avslutade sina elitsatsningar inom längdskidåkning. Klubben har fortsatta ambitioner 
att vara en elitklubb och södra Sveriges ledande skidklubb. Totalt har truppen bestått av 14 åkare. Juniorerna och seniorerna har 
genomfört flera läger både på barmark och snö. När man blickar tillbaka på tävlingssäsongen så är denna en av de bästa 
skidsäsongerna på många år. Flera topplaceringar på Världscupstävlingar (2:a, 2:a, 11:a, 11:a), Smart Energy Cup (1:a, 2:a), 
Skandinaviska Cupen (2:a, 4:a), Bauhaus Cup,       Junior SM (guld i lagtävling), Götalandsmästerskap (5 guld, 6 silver, 4 brons), 
Distriktsmästerskap (6 guld, 4 silver, 1brons) och SM i Piteå (2:a, 5:a 8:a). 
Flera av åkarna har gjort sina bästa säsonger någonsin. 

Långloppsgruppen består av 10 åkare. Gruppen deltog i junior- och seniorläger under sommar och höst. Uppskattat  av åkarna 
och känslan att vi tränar tillsammans med hela UIF-skidor är en framgångsfaktor. 
En hög träningsmoral under hela försäsongen och många gjorde stora kliv i sin utveckling. 
Det stora målet för gruppen var Vasaloppet. Planen var att 10 åkare skulle komma till start. Covid, ryggproblem och    andra 
skador satte stopp för det och 6 åkare genomförde Vasaloppet. 
Långloppsgruppen har deltagit både i nationella och internationella tävlingar under säsongen, såsom Marcialonga, Sjusjøen, 
Ulricehamnsloppet, Orsa Ski Marathon, Skinnarloppet och Engelbreksloppet. 

Tävlingar på Lassalyckan - skidsektionen har även genomfört tävlingar på hemmaplan; Skidskyttetävling, 
Ulricehamnsloppet, Bauhaus Cup, Lilla Ulricehamnsloppet, Barnens Vasalopp och Klubbmästerskap. 

Konstsnöspåret har varit åkbart från den 4 december till och med den 12 april. En av historiens längsta säsonger  samt hittills 
näst längsta spåret med konstsnö på Lassalyckan, drygt 8 km. 

 
Världscupen i längdskidor det har inte genomförts någon världscupstävling under det gångna verksamhetsåret. Förhandsbesked 
har lämnats från Svenska Skidförbundet och FIS att Ulricehamn har tilldelas tävling december 2023.       Arbete pågår i USE att få 
officiellt besked för att kunna planera för organisation och genomförande. 

 

Ekonomi 
 
Årets resultat blev en förlust på -103 473 kr (349 421 kr). Soliditeten uppgår till 41,7 % (44,9 %). Det negativa     
resultatet har påverkats bland annat av högre personalkostnader i samband med omorganisation under året. 
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Framtiden 

 
Vi har i föreningen lyckats bevara vår stabila ekonomi trots ett år som delvis påverkats av pandemin. Vi har arbetat  vidare 
med projektet Multibana som startade som en förstudie 2019 och vi har under vintern skrivit avtal med kommunen om 
nyttjanderättsavtal och möjligheter till delfinansiering om vi får en budget i balans. Ulricafonden är  positiva till att ge bidrag. 
Ansökan om bidrag ligger inne hos Allmänna Arvsfonden, RF och Åsundens bygdefond i skrivande stund. Önskemål är 
byggnation under 2023. 

 
En arbetsgrupp började under hösten ett intensivt arbete med att möjliggöra en bordtennishall på Lassalyckan på ca 700 m² intill 
vårt klubbhus. Möten med kommunen och positiva besked från Ulricafonden så här långt. En budget och en finansieringsplan har 
tagits fram som bygger på bidrag och medel från kommunen förutom egen insats. Tyvärr  har vi inte kunnat söka bidrag från 
Allmänna arvsfonden samtidigt som för Multibanan. Vi fortsätter att leta olika vägar framåt i vår önskan att få upp 
bordtennissektionen till Lassalyckan. 
Hela föreningen har en positiv anda. Samtliga sektioner arbetar aktivt med olika typer av arrangemang. Arrangemang     som 
föreningen har blivit tillfrågade att genomföra på grund av vår fina anläggning, vår position på Lassalyckan och att för vi 
historiskt sett är duktiga arrangörer. 

 
Föreningen fortsätter arbetet med att förbättra våra rutiner och system för att skapa hållbarhet för vår verksamhet i     UIF och USE 
på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

 
Flerårsöversikt (kkr) 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 
Omsättning 9 334 5 673 7 238 8 230 
Rörelseresultat -27 437 368 1 040 
Resultat efter finansiella poster -103 349 282 961 
Balansomslutning 11 912 11 296 11 647 11 635 
Soliditet (%) 41,7 44,9 40,5 38,1 

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter. 

 
 
 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel (kronor): 

 
Årets resultat -103 473 

 
 
 
 

 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 

 
 

i ny räkning överförs -103 473 
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Resultaträkning Not 2021-05-01 2020-05-01

Föreningens intäkter 

 -2022-04-30 -2021-04-30 

Nettoomsättning  8 352 751 4 542 682 
Övriga rörelseintäkter 2 980 787 1 130 755 
Summa föreningens intäkter  9 333 538 5 673 437 

Föreningens kostnader 
   

Råvaror och förnödenheter  -4 017 742 -2 056 194 
Övriga externa kostnader  -1 921 614 -1 244 735 
Personalkostnader 3 -3 044 878 -1 559 720 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -375 996 -375 996 
Summa rörelsens kostnader  -9 360 230 -5 236 645 
Rörelseresultat före finansiella intäkter och 
kostnader 

  
-26 692 

 
436 792 

Resultat från finansiella poster 
   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  712 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -77 493 -87 372 
Summa resultat från finansiella poster  -76 781 -87 372 
Resultat efter finansiella poster  -103 473 349 420 

Årets resultat 
 

-103 473 349 420 
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Balansräkning     Not     2022-04-30         2021-04-30
  

 
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar 
   

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

 

4 

 

7 090 969 

 

7 466 965 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 0 0 
Summa materiella anläggningstillgångar  7 090 969 7 466 965 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

 

6 

 

45 000 

 

45 000 
Summa finansiella anläggningstillgångar  45 000 45 000 
Summa anläggningstillgångar  7 135 969 7 511 965 

Omsättningstillgångar 
   

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  

77 920 

 

8 850 
Övriga fordringar  79 636 19 215 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  26 122 227 115 
Summa kortfristiga fordringar  183 678 255 180 

Kassa och bank 
Kassa och bank 

  

4 591 979 

 

3 528 465 
Summa kassa och bank  4 591 979 3 528 465 
Summa omsättningstillgångar  4 775 657 3 783 645 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

11 911 626 11 295 610 



7(12) 
((11(1

Ulricehamns Idrottsförening  
Org.nr 865500–3385 

 

 

Balansräkning        Not     2022-04-30         2021-04-30 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början 

  

5 067 111 

 

4 717 689 
Årets resultat  -103 473 349 422 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  4 963 638 5 067 111 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

7 
 

4 717 068 

 

5 097 068 
Övriga skulder  501 244 841 244 
Summa långfristiga skulder  5 218 312 5 938 312 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  

617 774 

 

-21 695 
Skatteskulder  4 015 184 
Övriga skulder  506 985 15 976 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  600 902 295 722 
Summa kortfristiga skulder  1 729 676 290 187 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

11 911 626 11 295 610 
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Förändringar i eget kapital 
 
 
 

 
Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

Ingående balans per 1 maj 2020 4 435 749 281 940 4 717 689 

Disposition av föregående års resultat 281 940 -281 940 0 
Årets resultat  349 422 349 422 
Utgående balans per 30 april 2021 4 717 689 349 422  5 067 111 

 
 
 
 

Balanserat resultat Årets resultat Totalt 

Ingående balans per 1 maj 2021 4 717 689 349 422 5 067 111 

Disposition av föregående års resultat 349 422 -349 422 0 
Årets resultat  -103 473 -103 473 
Utgående balans per 30 april 2022 5 067 111 -103 473 4 963 638 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 
Materiella anläggningstillgångar 

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
och bidrag. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av immateriella 
tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 

 
Förvaltningsfastigheter 33 år 
Maskiner och Inventarier 5 år 

 

Fordringar 
 

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp 
som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Intäkter redovisas vid leverans av 
produkter och tjänster. 

 
Intäkter 

 

Sponsorintäkter redovisas i den period som sponsringen sker. Hyresintäkter redovisas 
i den period som uthyrning sker. Försäljning av produkter och tjänster redovisas vid 
leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 

 
Bidrag från Riksidrottsförbundet ingår i omsättningen för räkenskapsåret med 421 000 
kr. För kvartal 1 år 2021 har inte ansökan lämnats in vid bokslutets upprättande. I denna 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01 2021-04-30 ingår inte eventuella intäkter 
från denna ansökan. 

 
Lånekostnader 
 
Räntekostnader periodiseras enligt god redovisningssed. 
 
 
Not 2 Övriga Rörelseintäkter 

 

 2021-05-01 2020-05-01 
 -2022-04-30 -2021-04-30 

Lönebidrag 287 696 390 107 
Hyresintäkter mm 693 091 740 648 

 980 787 1 130 755 
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Not 3 Anställda och personalkostnader    

 2021-05-01 2020-05-01 
 -2022-04-30 -2021-04-30 

Medelantalet anställda 
  

 5 3 
 5 3 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
  

inklusive pensionskostnader   

Löner och andra ersättningar 2 257 621 1 179 672 
Sociala kostnader och pensionskostnader 703 527 314 803 
(varav pensionskostnader) (142 163 54 285) 
Utbildning och övrigt 83 730 65 244 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

 
3 044 878 

 
1 559 719 

Styrelseledamöter 
  

Andel kvinnor i styrelsen 15 % 33 % 
Andel män i styrelsen 85 % 67 % 

 
 
 
 

Not 4 Byggnader och mark  

 2022-04-30 2021-04-30 

Ingående anskaffningsvärden 12 157 276 12 157 276 
Varav erhållet bidrag -1 250 000 -1 250 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 907 276 10 907 276 

Ingående avskrivningar -3 440 311 -3 064 315 
Årets avskrivningar -375 996 -375 996 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 816 307 -3 440 311 

Utgående redovisat värde 7 090 969 7 466 965 
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Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

  

 2022-04-30 2021-04-30 

Ingående anskaffningsvärden 760 785 760 785 
Tidigare erhållet bidrag -40 000 -40 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 720 785 720 785 

Ingående avskrivningar -720 785 -713 322 
 
 

Årets avskrivningar 0 -7 463 
Utgående ackumulerade avskrivningar -720 785 -720 785 

Utgående redovisat värde 0 0 

 
Not 6 Aktier och andelar 

  

 2022-04-30 2021-04-30 

Ulricehamns Ski Event AB 45 000 45 000 
 45 000 45 000 

 
Not 7 Långfristiga skulder 

  

 2022-04-30 2021-04-30 

 
Skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter 
balansdagen 

 
 

3 978 312 

 
 

4 138 312 
 3 978 312 4 138 312 

 
Not 8 Ställda säkerheter 

  

 2022-04-30 2021-04-30 

Fastighetsinteckning 3 250 000 3 250 000 
 3 250 000 3 250 000 
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-06-20 för fastställelse. 
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