Protokoll vid Ulricehamns IF kvartalsmöte
Torsdagen den 1:e juni 2017 kl 18.30 – 20.45 i Stora Salen
Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Therése Andersson
Håkan Kannius
Per Håkansson
Sandra Lekse
Alexander Hermansson
Rose-Marie Svensson
Marie Wiklund

PS
KEC
TA
HK
PH
SL
AM
RMS
MW

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande Bordtennis
Suppleant
Ordförande Ishockey
Ordförande Boule
Kanslist

JL
CA
BA
IF
SJ

Ledamot
Kassör
Suppleant
Ordförande UIFs Damer
Ordförande Skidor

Ingemar Johansson
Bo Holmer
Ej närvarande, delgives
Jörgen Lindqvist
Caroline Ahlberg
Björn Andén
Irene Försth
Stefan Jalderyd
1. Mötets öppnande
PS förklarade mötet för öppnat
2. Val av sekreterare
TA valdes till protokollförare.
3. Val av justeringsman, PH
Till att justera protokollet valdes PH.
4. Godkännande av dagordningen
Mötet beslutade att godkänna dagordningen.
5. Föregående mötesprotokoll HS
PS läste igenom förra mötets protokoll. Inga ytterligare kommentarer var nödvändiga.
6. Ekonomirapport
PS hade en kort genomgång av årsbokslutet för 2016. Omsättningen har minskat de senaste
åren, men resultatet har ökat, 784’ plus 2016. Solidteten är bra i föreningen.
Lånen har minskat under året då vi har kunnat amortera mer än vad som var planlagt.
Budget för nästa år är satt till ett resultat på 253’. Vi tror på ett postivit resultat även utan WC.

Sektionerna tror alla på ett positivt resultat och har budgeterat enligt följande:
Boule, resultat 60’,
Skidor, resultat 70’
Hockeyn, resultat 88’
Bordtennis, resultat 15’
Hs, resultat 20’
Amortering och omskrivning av lån i augusti. Vi behöver ta ställning till om vi skall ha rörlig
ränta eller inte. Vi kommer ha god hjälp av Caroline och Marie på banken med detta.
7. Avstämning ny vision och handlingsplan
PS föreslår att vi skall avvakta till efter sommaren att dra igång detta arbete, då flera av
medlemmarna i styrelsen kommer att avsluta sitt uppdrag till årsmötet. Styrelsen beslutar att vi
gör så.
8. Avstämning föreningens stadgar
KEC har varit i kontakt med RF och Sisu och har omarbetat stadgarna. Utgångspunkten har
varit RFs nyantagna stadgar från 2015 som ligger till grund för föreningens nya.
Paragraferna är grupperade bättre så att det skall hålla ihop på ett tydligare sätt.
KEC har gjort ett gediget arbete och stämt av med RF där han varit osäker. Alla sektioner har
fått ta del av de nya stadgarna och samtliga har godkänt dem.
De finns att tillgå på hemsidan eller i kansliet redan nu för att medlemmarna skall kunna ta del
av det inför årsmötet.
Styrelsen beslutade enigt att lägga fram de nya stadgarna till årsmötet den 19/6.
9. Valberedningen
PS gick igenom det som ligger på hemsidan redan nu. Stefan, Kent, Roland jobbar på hitta nya
ledamöter till HS. Tina Waltersson Johansosn har stöttat upp dem lite grand.
Therese, Sandra , Caroline och Per slutar. Håkan slutar också, men kan komma att användas
som adjungerande vid behov.
Nya förslag är Peter Svenningsson omval ordförande, Jan-Olof Sund nyval 2 år, Tina
Waltersson nyval 2år, Pernilla Nimmermark nyval 2 år, Jörgen Lindqvist 2 år omval, suppleant
Björn Andén 1 år omval och Anna Wiik 1 år nyval.
Revisorer omval på nuvarande.
Bo Holmer föreslår Roland Azelius som en tänkbar kassör.
10. Ulricehamn Ski Event / Världscupen – vision, mål mm
KEC berättar att Ski Event ägs till 90% av Ulricehamns if och 10% av NUAB. Ski Event har
enats och satt en vision samt övergripande mål och strategier.
Vision: Ulricehamn skall bli en vintersportort på världskartan.
Mål: Ulricehamn är en permanent arrangörsort för världscupen i längdskidor.
År 2019 är nu helt spikat, men tanken är att vi skall hänga i efter det också. Förespråkar
vartannat år.
Strategier: Plan för färdig anläggning och bygga ut etappvis (läktare, målhus, flöden för
30.000 besökare).
Nära dialog mellan Ski Event och Ulricehamns kommun.
Utveckla relationer och skapa mervärden för samarbetspartners.
Utveckla koncept för besöksnäringen och ökad tillväxt.
Utveckla strategier för marknadsföring och fortsatta publikfester.
Etablera en hållbar organisation som arrangör
Sträva efter kostadseffektiva lösningar.
Styrelsen beslutade att anta vision samt målet som Ski Events styrelse satt upp.
MW påpekar att många ringer och har frågor om området. Hon saknar någon att hänvisa till.

Förfrågningar av att hyra lokalerna, tex boulehallen som upptäkts efter WC att det är en bra
samlingslokal.
KEC önskar en allmän översyn av lokalerna. Att se om det det går att utnyttja det på annat sätt
med all verksamhet som är nu. En grupp som jobar med detta bör tillsättas.
Styrelsen beslutade att en grupp tillsätts efter sommaren att göra detta.
11. Sportalliansen
SL berättar att Sportakademins Steam Camp lagts ner och Sportalliansen kommer nu istället
att driva Camp Ulricehamn. 75 anmälningar i dagsläget, förra året drygt 140 totalt.
Tillsammans för barnen, kommer vara dagsläger denna omgång. En person är anställd på 2
månader för att projektleda detta och vara kontaktperson. Föreningarna själva kommer att
drifta campen, UIFK, UKK, UIf Hockey, Svif innebandy.
12. Nytt klubbmärke och grafisk profil
Det nya klubbmärket antogs efter enigt ordförandemöte. TA delar det nya klubbmärket till alla
sektionsansvariga, styrelsen samt Marie.
13. Personal
PS och CA har prata med Tagreed och vi erbjuder henne 50% aug-nov, dec-mars 100%. Ivan
75% tv-anställd och det har fungerat bra.
14. Uif-dagen och 110-årsfirande
Det har varit diskussion fram och tillbaka vilket datum det ska vara då Västgötaloppet cykel ev
skulle haft en tvådagars tävling. Nu blir det inte så och då är förslaget igen att Uif-dagen blir
den 24 september. Styrelsen beslutade att vi kör den 24/9.
PS berättar att Uif hockey meddelat att de gärna vill anordna 110-årsfest. Mötet diskuterar lite
med spridda åsikter hurvida detta skall ses. Inget beslut tas utan tv ligger Uif-dagen och 110årsfirandet på samma dag.
15. Övriga frågor
Ps tar upp en fråga som kom upp på ordförandemötet gällande tipspromenaderna hurvida
boulen vill åta sig att helt arrangera det. RMS kommer att ta upp det på deras nästa möte
Ingvar tar upp frågan om reselotteriet, hur skall vi göra med det? Skall det vara kvar som det
är, eller kan vi göra en ny form av lotteri där man tex kan vinna presentkort vid Cityföreningen?
Det beslutet måste tas innan oktober av styrelsen.
PS gick igenom den kommande verksamhetsplanen för Ulricehamns IF 2017/2018.
16. Nästa möte, fikaansvarig
Vi avvaktar med nytt datum. Det sätts på det konstituerande mötet med den nya styrelsen efter
årsmötet den 19/6.
17. Avslutning
PS förklarade mötet avslutat.

_____________________________
Peter Svenningsson, Ordförande

_____________________________
Per Håkansson, justerare

___________________________
Therese Andersson, sekreterare

