Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll Konstituerande möte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2019-06-17
Närvarande
Peter Svenningsson
Tina Waltersson
Viktor Kastanius
Jonas Lidén
Magnus Fleischer
Jan-Olof Sundh
Annah Wik
Karl-Eric Claesson

Plats
Klubbrum UIF-stugan
Frånvarande

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat.
§2 Val av justeringsmän
Mötet väljer Jan-Olof Sundh och Jonas Lidén.
§3 Fastställande av styrelse
Till Vice ordförande väljs KEC. AW väljs som sekreterare.
Till kassör väljs Magnus Fleischer.
§4 Val av Firmatecknare
Styrelsen beslutar att firman ska tecknas av Peter Svenningsson och Karl-Erik Claesson var för sig.
§Övriga frågor:
A) Leader-ansökan
Karl-Erik berättar det glädjade beskedet om den beviljade ansökan om medel till förstudien om
Multibana för Lassalyckan.
B) UIF-dagen
Vi lägger in punkten till kommande möte. Vi pausar arbetet med detta och tar nya tag efter
sommaren.
C) Tipspromenader
Den totala potten för inkomst i tipspromenader under året (ink fika) delas upp i sektionerna hur
många gånger man varit ansvarig.
Har man tipspromenader har man även ansvaret för fikat.
TW fixar inköp.
D) Ekonomi
Magnus med arbetsgrupp ska se över vår ekonomiska bild och ta med sig framtidsplaner i form av
renovering och underhållsplan som helst täcker ett flertal år framöver. Underhållsplanen tas fram i
nästkommande möte.
E) Hockey, ekonomi.
Hur fortsätter vi att ställa krav på ekonomi och organisation?
Hur följer vi upp? Hur ger vi stöd?
Förslag som kommer upp är att vi bjuder in oss till deras nästa styrelsemöte. PS tar kontakt.
Långsiktig avbetalningsplan tas fram och ska delges i sektionen och därmed såklart då arbetas
utifrån.
F) Information om samråd detaljplan för Sanatorieskogen 1:38.
KEC informerar.
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Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385
§5Mötesdatum:
12 Augusti kl 18-21
16 September kl 18-21
14 Oktober kl 18-21
Ordförandemöte+2:
Förslag 18 November (AW skickar ut)
Julsamkväm 9 December
§11 Nästa möte, fikaansvarig:
?
§12 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

…………………………………………………………………….
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