Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2017-11-20
UIF-stugan, Stora Salen
Närvarande
Frånvarande
Peter Svenningsson (PS)
Björn Andén (BA)
Tina Waltersson (TW)
Jörgen Lindqvist (JL)
Annah Wik (AW)
Jan-Olof Sundh (JOS)
Karl-Erik Claesson (KEC)
Pernilla Nimmermark (PN)
Irene Försth (IF)
Per Håkansson (PH)
Ros-Marie Svensson (RSM)
Annica Berglund (AB)
Jörgen Lindqvist (JL)
Marie Wiklund (MW)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat.
§2 Val av sekreterare
PN väljs som mötets sekreterare.
§3 Fastställande av justeringsman
JOS väljs som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§5 Föregående mötesprotokoll
PS går igenom protokollet från vårens ordförandemöte som godkänns av mötet.
§6 Ekonomi
PS går igenom utfallet för oktober:
Ishockeysektionen: Man har kontrakterat sponsorerna, de som ännu inte är fakturerade kommer
faktureras innan den 31 dec. Man räknar med att 2-kronasmatchen i december kommer att
generera ett netto på 200 TSEK (budget 100 TSEK).
Skidsektionen: Ekonomin är stabil och det finns gott om pengar på sparkontot.
Bordtennissektionen: Bedömningen är att man kommer klara budget. Stubo återgår som
huvudsponsor.
Boulesektionen: Även boulesektionen rapporterar att man känner sig trygg med ekonomin, det
finns t o m utrymme att göra extra amorteringar.
HS: Det ser ut som att HS kommer klara budgeten för verksamhetsåret.
Kansliet signalerar att det behövs bättre rutiner för attester och konteringar av fakturor. Då
kassören i skidsektionen har en ansträngd situation i övrigt kommer kansliet stötta upp
tillsammans med Börje Enander.
MW signalerar att man tror att det kommer in många leverantörsfakturor och ber sektionerna
kontera och attestera så snabbt det går.
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Beslut: Alla underlag inför månadsbokslutet ska vara inne hos kansliet senast den 6:e varje månad
så att månadsbokslutet kan bli klart så snabbt det går.
§7 Tipspromenader/Servering
TW har jobbat för att få ihop fler tillfällen med tipspromenader vilket har gjort att
ishockeysektionen och stuggruppen har tagit några gånger var vilket leder till att det kommer vara
tipspromader fram till den 22 april med ett litet uppehåll under jul och nyår. Listan för ansvariga
för tipspromenaden bifogas protokollet, se bilaga 1.
Under skidsäsongen, den 6 jan t o m den 11 mars kommer stugan vara öppen kl 10-15 under
lördagar och söndagar då servering och försäljning av åkkort kommer erbjudas gästerna.
§8 Ombyggnation av UIF-stugan
Ombyggnationen av UIF-stugan börjar bli klar, just nu väntar man på möblerna. Kostnaden hamnar
på ca 150 TSEK, eventuellt kommer kostnaden bli något högre p g a inbrottslarmet behöver dras
om.
Boulen kommer att få möjlighet att vara i utrymmet under maj-augusti i samverkan med de som
sitter i lokalerna.
Interndebiteringen kommer att ses över inför verksamhetsåret 2018/-19, PN, KEC och PS kommer
att ta fram ett förslag.
§9 Kort avrapportering från resp sektion samt UIFs damer
Bordtennissektionen: Den 25 november kommer man att hålla en stor tävling med 125 starter. Då
intresset har varit stort har man fått tacka nej till anmälningar.
Huvudtränaren har aviserat att vederbörande inte har möjlighet att ställa upp i lika stor
omfattning som tidigare vilket har lett till att man har utökat antalet tränare för att täcka upp
behovet.
Man har inte någon pingisskola längre vilket gör att det har blivit svårare att nyrekrytera.
Styrelsen är komplett sedan posten som kassör kunde besättas tidigare i höst.
PS påminner om att valberedningen till HS saknar representant från bordtennisen och att en
representant måste vara utsedd senast i februari.
Skidsektionen: AB gör en avrapportering kring verksamheten, se bilaga 2.
Mikael Staafjord har meddelat att han kommer lämna sin post som kassör i samband med
årsmötet och arbetet med att hitta en ny är inlett. Man saknar även en ungdomsansvarig. Peter
Rydén har gått in som administratör men man behöver ha en ansvarig som kan driva frågorna ur
ett helhetsperspektiv.
UIFs damer: IF rapporterar att man har svårt att bemanna i samband med aktiviteter men att
verksamheten fram till sommaren är säkrad. Tipspromenaderna fungerar bra och just nu
förbereder man för julbasaren den 25 november då man kommer ha lotterier, tombola och
servering.
Boulesektionen: RMS meddelar att sektionen har man har ansökt om få hålla ett antal tävlingar
inför nästa säsong.
Uthyrningsverksamheten växer och man har gjort om sin prissättning till att ta ut en kostnad per
deltagare istället för en klumpsumma.
Bouleklubben i Hökerum har lagt ner sin verksamhet och man räknar med att några av
medlemmarna därifrån kommer söka sig till UIF.
Sida 2 av 7
2019-04-07

Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385
Ishockeysektionen:
JL rapporterar om att verksamheten är i full gång och att man nu börjar skörda frukten av ett antal
strategiska beslut som togs för några år sedan.
Förutom verksamheter som skridskoskola som sker i samarbete med konståkningsklubben driver
man hockeyskola samt träningar för ungdomslag, juniorlag och A-laget.
Sektionen arbetar med ett program som benämns JOG, Jag Och Gruppen, för att få medlemmarna
att ta ansvar för sig själv och andra hur man agerar i en grupp.
Sedan några månader har man en vakans på ordförandeposten. JL besitter positionen för tillfällen
men man letar efter en mer permanent lösning.
Två gånger under verksamhetsåret hålls ett medlemsmöte, något som tyvärr inte har varit så
frekventerat. Syftet med mötet är att hålla en löpande dialog med medlemmarna och informera
om verksamheten.
Det finns även en god dialog med kommunen med vilken man har möten en gång i månaden.
Kiosken som ligger i samma plan som isen kommer byggas om med hjälp av en investering från
kommunen. Arbetet beräknas vara klart innan sommaren.
Beslut: Gruppen uttryckte ett behov av att skaffa två stycken beachflaggor som det ska stå
”Servering” på. Önskemålet bifölls av mötet och flaggorna kommer införskaffas. TW ansvarar.
§10 World Cup Ulricehamn 2019
KEC rapporterar kort om arbetet med nästa världscuptävling som går av stapeln 2019. Det har
ägnats mycket tid åt utvärdering och uppföljning och en del förbättringsområden är identifierade.
Organisationen inför 2019 etableras efter årsskiftet och styrelsen börjar nu sitt arbete. Ett arbete
som är inlett är att sälja in sponsringen och befintliga sponsorer kommer att kontaktas inom kort.
§11 Övriga frågor
Sponsring – Skotteksgården: Skotteksgården har visat sig intresserad av att sponsra UIF. Frågan
hänskjuts till respektive sektion.
Strategi och handlingsplan: PS kommer bjuda in Kristina från SISU till ett möte under första delen
av Q1 2018 för att därefter kunna dra igång arbetet. Målbilden är att vara färdig till årsmötet i juni.
Skylt på stugan: För att göra det enklare att hitta till UIF-stugan lyftes frågan om att det behövs en
skylt. TW tittar på detta och återkommer till styrelsen med ett förslag.
Tomträtt till boulehallen: Boulehallen ska få egen tomträtt och Caroline Ahlberg tittar på detta.
Ansökan är nu inskickad till Länsstyrelsen och just nu väntar man på besked därifrån.
Julsamverkan den 11 dec: PS påminner om att inbjudan till julsamverkan har gått ut och ber att få
in anmälningar.
§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 12 feb. Fikaansvarig JL.
Nästa ordförandemöte är planerat till den 9 april.
§13 Mötet avslutas
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Pernilla Nimmermark

Justeras:

…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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Bilaga 1

TIPSPROMENADER SÄSONGEN 2017 – 2018.
3 Sept 2017 – 22 April 2018.
Huvudstyrelsen

3 sept – 15 okt

7 ggr

Boule

22 okt – 3 dec

7 ggr

Stuggruppen

7 jan – 11 febr

6 ggr

/Stuggruppen

21/1 Ulricehamnsloppet
28/1 Stugan uthyrd. Servering endast ute
4/2 Cup tävlingar
11/2 Västgötaloppet

Hockey

18 febr – 25 febr

2 ggr.

Huvudstyrelsen

4 mars

1 ggr

Bordtennis

11 mars – 25 mars

3 ggr

Hockey

2 april – 22 april

4 ggr

Totalt
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Bilaga 2
UIF-Skidor – info till ordförandemöte 2017-11-20

Ungdom












Vi har 106 barn anmälda i träningsgrupperna just nu. Det är ungefär samma antal som förra
året vid den här tiden. Det brukar öka när snön kommer.
25 ledare
9 ledare har gått barledarutbildning i höst
5 ledare har gått ungdomsledarutbildning i höst
Äldsta gruppen (13-16 år) har möjlighet att delta i 4 gemensamma träningar/vecka.
Vi har tisdagsfika för alla efter träningen ungefär varannan vecka.
Vi har varit med och arrangerat en träningsdag för ungdomar 13-16 år tillsammans med
Västergötlands Skidförbund.
Breddläger i Hestra i slutet av oktober med 104 deltagare
Läger i Bruksvallarna 47 anmälda totalt (inkl. Tvärred 9, Grönahög 2, Skövde 2)
50 anmälda till Tour de Mösseberg.
Bytardag genomförd och vi har även en ny Facebookgrupp som heter Uif Skidor Köp & Sälj.

Junior/Senior



7 seniorer (3 landslagsåkare)
10 juniorer (1 landslagsåkare)
De nya juniorerna är:
o Johanna Hagström – Skidgymnasiet i Ulricehamn (landslagsåkare, tidigare Falköpings
AIK)
o Isak Lieback – Skidgymnasiet i Torsby
o August Abrahamsson – Skidgymnasiet Ulricehamn
o Axel Berglund – Skidgymnasiet i Ulricehamn






Uppstarts- och planeringsdagar för åkare och ledare 14-15 oktober. Föreläsning av Susanne
Pettersson – introduktion till mental träning.
Har anställt tränare för seniorer.
Tävlingssäsongen har startat med tävlingar i Bruksvallarna (Johanna 1:a sprint) och Gällivare
(Hanna 2:a distans och 4:a sprint).
Hanna, Maria och Viktor tävlar i Världscupen i Ruka till helgen!
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Långlopp



Ny åkare – Linus Svensson
Gemensamma träningar

Motion
Vi har en spontanstartad motionsgrupp som tränar Älghufs på onsdagar 17:30. Hoppas att den kan
vara starten till en permanent grupp.

Arrangemang
Vi har under hösten varit med och arrangerat Västgötaloppet cykel och ett testlopp för
Västgötaloppet Trail. Det blir en fortsättning med trail till våren.
Kommande skidarrangemang säsongen 2017/2018:





21 januari Ulricehamnsloppet
1 februari Lilla Ulricehamnsloppet
3-4 februari Nationella cuptävlingar Volkswagen Cup (senior), Scandic Cup (junior)
10-11 februari Västgötaloppet

Övrigt
Inför årets beställning av klubbkläder har vi beslutat att subventionera alla klubbkläder till alla köpare
med 50 %. Det har fått stor genomslagskraft och vi kommer att se många gul-svarta åkare i spåren
kommande vinter.

Vi har haft en sponsorträff med våra sponsorer där Anton Järnberg, Britta Johansson Norgren och
Markus Johansson från Lager 157 Ski Team var med och berättade om sin satsning, upplägg och mål
med kommande säsong.
Stugans öppethållande under skidsäsongen - Tina
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