Protokoll ordförandemöte
Ordförandemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF den 23:e November 2015 i
UIF-stugans stora sal.
Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Roland Skansare
Caroline Ahlberg
Therése Andersson
Håkan Kannius
Jörgen Lindqvist
Sandra Lekse
Alexander Hermansson
Rose-Marie Svensson
Bo Kampf
Per Håkansson
Irene Försth

PS
KEC
RS
CA
TA
HK
JL
AM
RMS

Ej närvarande, delgives
Björn Andén
Stefan Jalderyd
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Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
SL
Suppleant
Ordförande Ishockey
Ordförande Boule
BK
Ledamot Bordtennis
PH
Ledamot Bordtennis
IF
Ordförande Damklubben

BA
SJ

Suppleant
Ordförande Skidor

Mötets öppnande

Peter Svenningsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Roland Skansare till att föra protokoll.
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Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Alexander Hermansson till att justera protokollet.
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Kort presentation

PS gick igenom agendan. Alla närvarande gjorde en kort presentation av sig själva.
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Föregående mötesprotokoll

Protokoll från förra ordförandemötet 2015-04-13 gicks igenom. Inga nya kommentarer.
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Vision, mål och handlingsplan

PS gick igenom föreningens uppdaterade vision, mål och handlingsplan för september 2015.
7

UIF´s gemensamma policy

PS redovisade föreningens gemensamma policy.
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Ekonomiska läget oktober 2015

CA gick igenom ekonomiska läget. Föreningens gemensamma resultat är hittills +155 000 kr,
vilket pekar på ett årligt resultat på +310 000 kr. Att jämföras med förra årets resultat på
+307 000 kr, och årets budgeterade +215 000 kr. Bra hittills!
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Betalningsmedel Swish

UIF ligger på 4é plats i Föreningskampen vid senaste redovisningen 19/11. Målsättningen är
att bli bland de tre bästa föreningarna, vilket borde ge minst 100 000 kr i prispengar.
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Kontantbetalning

Banken kommer att införa en serviceboxavgift fr o m 2016. Varje insättning kommer att kosta
50 kr/tillfälle. Med nuvarande årliga antalet insättningar kommer föreningens samlade
kontantinsättningar till servicebox kosta 21 500 kr/år. AH föreslår att föreningen måste
bearbeta banken för att slippa boxavgiften. Kontanter är snabbt betalningsmedel vid
köbildning under olika evenemang, som t ex vid ishallskiosk/cafeteria, tipspromenad,
klubbhuscafeteria. CA tar diskussion med banken för att påtala hur UIF ser på beslutet.
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Lånebild

Föreningens största lån är på knappt 3,5 MKR med en dagsränta på 0,633 %, vilket blir en
årlig räntekostnad på ca 5 000 kr. Om räntan skulle stiga till 3 % på samma lånenivå blir
räntekostnaden ca 25 000 kr/år. Mötet beslutade att vänta med att göra extra amorteringar
tills ekonomin stabiliserats ytterligare. Sparade pengar sätts in på ett fasträntekonto med en
sparränta om 0,45 %.
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Ishockeysektionen

Funderar på att införa läxhjälp och mellanmål under eftermiddagarna mellan skola och
träning. Detta skulle ev. övriga sektioners ungdomar kunna ansluta till efter test. Har under
året hittat snabba inkomstbringare genom att hjälpa till på Diggiloo (25 TKR), U-port (25
TKR). Under våren planeras skogsplantering (20 TKR) och vår traditionsenliga vårfest och
loppmarknad som ger en mycket bra inkomst.
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Boulesektionen

Har satt upp ett stort fasadmontage med bokstäverna B-o-u-l-e på norra fasaden. Lockar
företag till hallen med personalarrangemang, vilket varit en framgång. Boulen arbetar fortsatt
med rekrytering av yngre medlemmar, göra det mer lättillgängligt kan vara en väg.
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Bordtennissektionen

Har 55 aktiva ungdomar. Letar alternativ lokal. Har genomfört en återupplivad turnering med
104 tävlande, ”Bogeslaget”. Genomförs med ett rankingsystem a la golfhandicap, där alla
kan möta alla. Har fått in en arabisk instruktör, som i sin tur lockar invandrade ungdomar. Har
börjat söka integrationsbidrag för detta. Saknar ordförande. Tillsvidare utför Arne Larsson
mycket arbete.
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Damklubben UIF´s damer

Driver sin verksamhet för att ha trevligt och kunna dela ut bidrag till övrig UIF-verksamhet.
Sker bl a genom att sälja hembakt med kaffe på tipspromenaderna och årliga slutdragningen
av medlemslotten samt driva julbasar. Har hög medelålder, och svårt med nyrekrytering av
”ungdomar”.
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UIF´s hemsida

SL och TA presenterade tankar om en ny huvudportal för UIF. Sektionerna kan sedan ligga
som underliggande hemsidor, men fortfarande vara anslutna till Idrott Online. HS vill i sitt
arbete med ”ett UIF” få mer enhetlighet i föreningen och dessutom kunna kommunicera mer
med berörda medlemmar och allmänt intresserade. Respektive sektionstyrelse involveras nu
med hjälp av SL och TA. Rapport senast innan nästa huvudstyrelsemöte 2015-12-14.
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World Cup Längdskidor i Ulricehamn

Formellt beslut togs 7/11 av FIS att Ulricehamns IF blir arrangör av en deltävling 2017. Nu
återstår 425 dagar till tävlingsstart. Aktiebolag är bildat. Organisation är under tillsättning.
Kommer att fordras ca 400 – 450 funktionärer. TA är personalansvarig för funktionärsidan.
En kompletterande damm fordras för snösäkringen. En stor vepa är önskvärd att sätta upp
på skidstadion denna vinter. Boulesektionen har godkänt att hallens östra fasad tillfälligt får
användas. Snösäkert ansvarar för montage.
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Sportakademin

Bolagsstämma i januari 2016. Valberedningen föreslår Mikael Peterson som ledamot och
Sandra Lekse som suppleant. Dessa företräder då Ulricehamns IF.
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VM-cross 9-10 juli 2016

Ulricehamns MK kommer ev att söka en deltävling i motorcross-VM 2016. Flera föreningar
har fått frågan om funktionärsstöttning. Behövs ca 500 st under 4 dgr. Sektionerna har lovat
ge svar till Ulricehamns MK senast sista november.
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Cykelsektion

Frågan om att bilda en ny cykelsektion har börjat ventileras. Ligger idag inbakat i
skidsektionen. PS kommer att träffa UCK.
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UIF 110 år under 2017

PS lyfte upp idén att börja tänka på en ordentlig jubileumsfest för hela Ulricehamns IF.
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Nästa ordförandemöte

Mötet enades om att fortsätta med ordförandemöten, minst två gånger per år. Kanske fyra
gånger. Styrelsen kallar till nästa möte senast en månad innan. Sektionsfrågor bör lämnas in
som punkt till dagordning i anslutning till kallelse.
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Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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