Protokoll ordförandemöte
Ordförandemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF den 21:a April 2016 i
klubblokalen.
Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Roland Skansare
Therése Andersson
Sandra Lekse
Alexander Hermansson
Stefan Jalderyd
Rose-Marie Svensson
Per Håkansson
Irene Försth

PS
KEC
RS
TA
SL
AM
SJ
RMS
PH
IF

Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Ordförande Ishockey
Ordförande Skidor
Ordförande Boule
Tf Ordförande Bordtennis
Ordförande Damklubben

Ej närvarande, delgives
Caroline Ahlberg
Håkan Kannius
Jörgen Lindqvist
Björn Andén
Marie Wiklund

CA
HK
JL
BA
MW

Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Kanslist

1

Mötets öppnande

Peter Svenningsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2

Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja Roland Skansare till att föra protokoll.
3

Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Rose-Marie Svensson till att justera protokollet.
4

Dagordning och kort presentation

PS gick igenom dagordningen. Alla närvarande gjorde en kort presentation av sig själva.
Dessa möten är mycket viktiga för att diskutera övergripande om samverkan i föreningen,
samt utveckling av föreningen som helhet.
5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från förra ordförandemötet 2015-11-23 redogjordes. Inga nya kommentarer.

6

Vision, mål och handlingsplan

Vår vision, mål och handlingsplan gicks igenom. SJ berättade om hur SISU ser på vad som
bör stå i en förenings Vision, Verksamhetside och Värdegrunder. Lägg en längre och högre
nivå på visionen. UIF´s vision liknar mer en verksamhetsidé. Beslut togs att genomföra en
workshop, eventuellt med support från SISU, efter att World Cup är genomfört 2017. Målen
och handlingsplanen som huvudstyrelsen tog fram 2013-2014 var viktiga fram till nu, och har
i stort sett uppfyllts.
7

UIF´s gemensamma policy

Beslut togs att förtydliga punkten ”Vara drogfri” till ”Vår idrottsliga verksamhet skall…”
I övrigt var mötet eniga om att punkterna stämmer. Viktigt att meningsskiljaktigheter mellan
sektionerna sker öppet, och med god attityd. Försök att vara proaktiva inför olika
specialarrangemang.
8

Ekonomiska läget April 2016

PS gick igenom ekonomiska läget med hjälp av ett förpreparerat material från CA. Ser ut att
bli ett resultat som överstiger budgeten med drygt 300 TKR. Alla sektionerna redovisade sina
beräknade årsresultat, och de ser ut att klara sin budget. UIF leder fortfarande
Föreningskampen med Swish. Just nu ser det ut att ge 160 TKR till UIF, men troligtvis något
mindre pga inträde av lågsäsong. Tipspromenaden ska bibehållas, och gärna utvecklas. RS
gör en checklista och manual på hur man som arrangör ska genomföra tipspromenaden.
Klart till nästa styrelsemöte.
9

Budgetdirektiv 2016/2017

Alla sektioner håller på att analysera sina direktiv som utlämnats från styrelsen. AH
ifrågasätter sektionernas olika utnyttjande av kansliets resurs. Borde sträva efter att utnyttjas
lika mycket av alla. KEC nämner att grannklubbarna i Lassalyckan har tagit upp till
diskussion om gemensamma kansliresurser för alla föreningarna i framtiden. AH frågar om
hockeyn kan ansluta sig till klubbhusets fiberkabel för bredband. Frågorna ajourneras till
senare styrelsemöten.
10

Bordtennissektionen

Sedan förra mötet har PS och SL varit på besök hos bordtennisen 2 ggr. Sektionen jobbar
vidare på en ny hall uppe vid Lassalyckan. Enligt PH är 40 x 12 mtr ett minimimått. En
arbetsgrupp tar fram en första idé som kan överlämnas till huvudstyrelsen. En styrelse är
under tillverkning, och blir fullt bemannad med 5 st. till sommaren. Positiva signaler från en
spirande sektion!

11

Boulesektionen

Väldigt nöjda med nya fasadskylten. Gemensam diskussion fördes om att sätta skylt med
UIF-stugan på klubbstugan. Många besökare till tävlingarna. Mycket beröm på arrangemang
och område. Ska arrangera loppis i augusti. Säljer namnskyltar till en sponsortavla för mellan
500 – 5000 kr. Kommer att bli av med nuvarande kassör.
12

Ishockeysektionen

Har drivit ett lekis tillsammans med konståkningen. Fler på knattehockey. Juniorlagen
fungerat väldigt bra med nya tränare. A-laget varit svajigt, men togs sig ändå till kval uppåt.
Planerar en ny organisation. Låneutrustning är inköpt med bidrag från damklubben och
idrottslyftet. Ska användas till skolor, dagisar mm. Mer utbildning på tränare.
13

UIF´s damer

Har höjt priserna i cafeterian, vilket inneburit högre omsättning. UIF önskar att cafeterian är
öppen hela helger under veckorna 1 – 8.
14

Skidsektionen

Fått mycket beröm för arrangemang och sportsliga framgångar. IF påminner om att
damklubben saknar äskande av bidrag till ungdomsavslutningar.
15

UIF´s hemsida

Har fått offert från IPM för att bygga ny sida. SJ orolig att dom inte kommer att kunna
använda dagens idrott on line, men blev lugnad att den kommer att finnas som bakgrund från
den nya portalen. Anette Norberg från skidorna bör vara med i en arbetsgrupp, plus Ulf
Gustafsson från hockeyn. Ny hemsida är ett led i att marknadsföra hela UIF och bli lite mer
enhetliga.
16

Profilen UIF

Huvudstyrelsen via TA och SL föreslår att föreningen samlar sig till samma klubbmärke,
vilket är viktigt i profileringen. Skidor och hockey har egna varianter idag. Beslut togs att
styrelsen tar fram några förslag, där TA och SL ansvarar.
17

Medlemsavgifter

Beslut togs att föreslå årsmötet följande medlemsavgifter för 2016/2017. Vuxna 200 kr
(samma som tidigare), Ungdomar 100 kr (samma som tidigare), Familj 500 kr (höjning med
100 kr).
18

Valberedningen

Tina Waltersson kommer att avgå som valberedningens sammankallande. Sektionerna tar
fram varsin valberedare och utser en sammankallande. Klart till årsmötet.

19

Sektionsstämma

Föreslogs att sektionernas årsmöten byter namn till sektionsstämma. Beslut tas på nästa
styrelsemöte
20

21

Övrigt
-

Ulricehamns IF´s 110-års jubileum 2017 föreslogs genomföras på UIF-dagen 2017.
Ishockeysektionens 60-års jubileum 2016 föreslogs genomföras på UIF-dagen 2016.

-

KEC redovisat önskemål om fullständig tillgång av lokaler för World Cup
arrangemang. Exakta datum och krav på utrymmen redovisas senast i maj 2016.
Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................
Vid protokollet
Roland Skansare
Sekreterare Huvudstyrelsen

………………………………………….
Justerare
Rose-Marie Svensson
Ordförande Boulesektionen

................................
Justerare
Peter Svenningsson
Ordförande Huvudstyrelsen

