
 
 
 

 
 

 
 
 

Verksamhetsberättelse för Ulricehamns IF Hockeysektion  

Verksamhetsår 2021 05 01 – 2022 04 30 

Styrelse  

Ordförande: Michael Hellström 

Kassör: Stefan Persson 

Sekreterare: Magdalena Klippinge 

Ledamöter: Lina Staaf, Emelie Meijer, Johan Lind 

Sektionen har haft tio protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har därutöver haft flertalet 

möten via bland annat Teams gällande Aprilcupen, SISU och liknande.  

Under pandemin låg stora delar av hockeyns olika aktiviteter nere och det har varit och är ett 
omfattande arbete som krävs för att komma igång igen, eller snararare för att nå den 
utveckling som vi önskar och vill.  
Vi har försökt hålla intresse, motivation och ambition på hög nivå och en hel del har skett när 
vi summerar säsongen. Vi är fortfarande på gång och jobbar vidare med nya idéer, tankar 
och utveckling för föreningen och vår sektion!  
  
Vår ambition att kommunicera regelbundet via hemsidan föll lite platt. Men vi är inte sämre 
än att vi vill förbättra oss och tar tag i det igen. Ibland blir det mer info och ibland mindre. Vi 
vill gärna ha en nära dialog med så många som möjligt, oavsett om man är medlem, 
sponsor, spelare, ledare, förälder eller bara vill lämna feedback – kontakta oss gärna via 
mail; hockey@uif.se  
 

Vad har skett under året? 
• Svenskhockey.tv har installerat utrustning så streaming av matcher har blivit en 

möjlighet. 
 

• Fotograferingen som var inbokad för lag- och individuella foton återupptas i höst, 
fotografens bil gick sönder vid inbokad tid i november…sedan blev det fokus på covid 
igen. 
 

• Hockeysektionen gjorde sig skuldfri från huvudstyrelsen. 
 

• Vi har stängt ner den gamla hemsidan och istället är vi en del i en mer samlad, 
gemensam hemsida under Ulricehamns Idrottsförening – UIF. 

 
• Hockeyframgångar i flera av våra lag: 

o DM Guld till UIF:s U15 
o Sparbankscupen 
o Aprilcupen 
o A-laget blev klart för spel i division 2 även nästa säsong 
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Utbildningar från Svenska Ishockeyförbundet med matchlika träningar samt 

spelförståelse där hockeykonsulent tillsammans med ledare jobbat både teoretiskt och 

praktiskt med övningsgrupp. 

Klubben har ansökt om bidrag från Riksidrottsförbundet för inkomstbortfall i samband med 

pandemin. 

Skulden till huvudföreningen är avbetald under året. 

UIF Hockey har ansvarat för tipspromenaderna vid 4 tillfällen. 

  

Tack till alla sponsorer, samarbetspartners, spelare, ledare, 
föräldrar och supportar för engagemang, bra hockeyspel, 
gemenskap och glädje!! 
 

 

Michael Hellström: Ordförande 

Stefan Persson: Kassör 

Magdalena Klippinge: Sekreterare 

Lina Staaf: Ledamot 

Emelie Meijer: Ledamot 

Johan Lind: Ledamot 
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