Ulricehamns IF
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Mötesprotokoll 2018-09-17 kvartalsmöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2018-09-17
UIF-stugan
Närvarande:
Frånvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
PETER SVENNINGSSON (PS)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
LENNART JOHANSSON (LJ)
ANDERS ROST (AR)
ANNAH WIK (AW)
JONAS LIDÉN (JL)
BJÖRN ANDÉN (BA)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Val av sekreterare
AW väljs som mötets sekreterare.
§3 Fastställande av justeringsman:
TW väljs som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§5 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
Hemsidan – Viktor (sammankallande) tar fram en arbetsgrupp från sektionerna för att reda ut
situationen.
§6 Uppföljning Ishockey med Anders Rost:
Hur har det börjat?
Börjat bra, rätt med ny energi. Många frågor som kommit upp, i olika ämnen. Mycket att sätta sig
in i, Skönt att haft Micke och Björn med som stöttepelare.
Hur går det med ekonomin hittills?
Sponsorer är det som de fokuserat på först.
Vad har ni för aktiviteter på gång?
Ett jobb på Lager 157. Genererar ca 40 000 kr. Även andra aktiviteter som drar in (JRM) 75 000,
UIF-fest, 2 dagars cup. Cupen ger 55 000. Gäller att dela upp arbetsuppgifterna mellan lagen och
påvisa ”nu-är-det-er-tur-vi-hjälps-åt”.
Hur går det med sponsorerna?
Vissa som varit med i styrelsen som också varit med i sponsorgruppen.
Vad har ni för avtal med spelarna? Enl budget?
92 000 kr bättre än föregående år. Bra att även jaga kostnadsbiten. De ska även minska
bilersättning som betalas ut. 65 000 föregående år, nuvarande mål är 10 000.
Har ni börjat fakturera spelaravgifter än? Föregående år så har flera inte betalat in. Hur undviker
ni det nu?
De har börjat fakturera. UIF är billigare än andra klubbar, även om de höjt avgiften för i år.
Avbockning på kansliet för att säkerställa att allt kommer in.
Den 31 oktober skall ni betala av det extra lånet på 75 tkr. Hur ser det ut nu?
Ser lovande ut.
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Hur ser det ut med likviditeten?
I och med aktiviteterna som är specificerade ovan så känns likviditeten bättre.
Hur mycket publik har ni räknat med?
150 000 i budget. De sänker entréavgiften till 80 (tidigare 100) men det ska också då ha någon
annan merförsäljning för 20-lappen. De har mer lokala spelare i år, som gör att de kommer fler
anhöriga. Även lite mer ordning och reda i entré för att säkerställa att man betalar rätt.
Hur går det med organisationen hos dig?
Domaransvarig – vakant.
Kassör – vakant
Istidsansvarig – vakant.
Vet alla om läget?
Ja, viktigt med öppenhet. Berätta.
Inköp skridskoslip, visa blanketten för kostnadskrävande projekt. Ev ta upp någon typ av betalning
för att slipa.
Världscup – Hur mycket folk kan hockeyn dra in?
Möte framåt – Hur ligger hockeyn till jämfört mot budget. Vilket möte? Ev novembermötet.
Hur många aktiviteter behöver vi styrka upp med på vårkanten?
§7 Ekonomi:
PS går igenom månadsrapporten för augusti. Kommentarer kommer från sektionerna. Vi tar
vidare att få en mer illustrativ visning.
§8 Organisation:
Jonas är med på mötet för att lyssna in. Han återkommer med beslut.
Valberedningen har bjudits in till mötet den 15 oktober. Vi får hålla koll på medverkande.
PS tillsammans med Tagreed ska träffa arbetsförmedlingen nästa vecka för att utreda hur vi gör
framåt.
Vi avser att fortsätta anställa Tagreed Ebrahim, med förlängning 1 mån introduktionsjobb under
oktober -18 och därefter nystartsjobb med 1 år i taget och max i 2 år.
§9 UIF-dag/strategi:
PS visar upp inbjudan. Går igenom tiderna för dagen. Inbjudan ska skickas ut och annonseras.
§10 Nästa möte, fikaansvarig:
15 oktober, KEC.
§11 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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………………………………………………………………..
Tina Waltersson

