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Mötesprotokoll Ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2018-04-09
UIF-stugan
Närvarande
Frånvarande
Peter Svenningsson (PS)
Tina Waltersson (TW)
Annah Wik (AW)
Jan-Olof Sundh (JOS)
Karl- Erik Claesson (KEC)
Rose-Marie Svensson (RMS)
Jörgen Lindqvist (JL)
Björn Andén (BA)
Marie Wiklund (MW)
Börje Enander (BE)
Per Håkansson (PH)
Irene Fürsth (IF)
Christina Rogstedt-Jönsson (CRJ)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat. Mötet är till för att ge information till varandra om vad
som händer i UIF och för att se vad vi kan hjälpa varandra med. Viktigt att vi fungerar som ETT UIF.
§2 Val av sekreterare
AW väljs som mötets sekreterare.
§3 Fastställande av justeringsman
BE väljs som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§5 Föregående mötesprotokoll
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
§6 Ekonomi
a) Månadsbokslut Mars:
PS går igenom månadsbokslutet för sektionerna.
b) Budgetdirektiv, utkast:
PS går igenom budgetdirektiven och interndebiteringen för respektive sektion. Vi går också
igenom budgetutkastet för HS.
I en flersektionsförening är det till viss del viktigt att tänka på de olika sektionernas förutsättningar
och ingångspunkt när man sätter budget men det är ju såklart året framåt som budgeten sätts
kring.
Att söka bidrag (ex kostnadskrävande projekt) är enormt viktigt att ta tag i. Alla bidrag som söktes
under 2017 till kommunen betalades ut.
§7 Lägesrapport:
- Skidsektionen:
Skidorna rapporterar kring följande grupper; ungdom, junior, senior, långlopp.
Ungdomsdelen; många på träning. 15-16 är väldigt få. Heller inga att skicka till skidgymnasiet
den närmsta tiden. Junior är lovande, Johanna Hagström som exempel. Det är 4 st som hoppar
över från Junior till Senior. Lite osäkert kring vad de tänker för framtiden. Det jobbas på att
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behålla alla seniorer. Långlopp; 11 st åkare topp 300 på vasaloppet. Väldigt bra om man jämför
med andra klubbar.
Upplägget under året kring skiduthyrning och mer öppettider med servering har omsatt ca 260
tkr. Där har skiduthyrningen stått för 220 tkr och servering 40 tkr.
Många stora tävlingar som har körts och nu med ett steg ytterligare på VGL, Trail.
- Boule:
Spel och servering är de två stora intäkterna. Det rapporteras även lite mindre intäkter. Ex
loppis. Det som rapporteras är ett problem kring uthyrningen av Boule-hallen internt som
måste tas vidare. Sektionerna får ta detta vidare internt. Uppföljning.
- Hockey:
De presenterar en verksamhet som både har Skridskoskola (from 5 år ålder), hockeyskola och
seriespelande lag. Sistnämnda from ålder 10-ca 30. Vi har arrangerat 4 cuper under året. Ett
omtag kring cupverksamheten har skett under året där nu varje åldersgrupp sköter varsin cup.
A-lagstränaren Johan Schoultz har gått vidare till en Allsvensk klubb, Karlskoga, och man har
nu rekryterat en ny A-lagstränare. Det presenteras också en vinst för pojkar 14 år i DM. Följ
UIF hockey på instagram! Man har nu presenterat sina spelare ”uport-style”.
- Bordtennis:
Rapporterar ett problem kring debiteringen som har släpat. Huvudtränare aviserar avgång och
man ser ett glapp. Ny rekrytering jobbas det på.
Ungdomslagen har presterat bra, blev 2:a i sin serie.
Nuvarande kassör ska avgå och man har en ny på gång.
Lyfter en större fråga om önskemål om att i framtiden ha ett bordtennis-gymnasium.
- UIF Damer:
Irene har avgått och de rapporterar att det har varit svårt att få tag i någon person så på mötet
den 25 april ska det tas ett beslut om de ska fortsätta eller ej, och i så fall hur verksamheten
skall fortsätta. Fortsätter man så är upplevelsen att det inte fortsätter längre än hösten ut. UIF
HS/kansli är öppna för att kunna hjälpa till med viss administration. Uppföljning efter 25/4.
Köksinventering och storstädning ska göras nu när tipspromenaderna är gjorda.
- WC 2019:
9 månader kvarstår. Stort planeringsarbete pågår. Inspirations och upptakt ska utföras den 14
april. I organisationen finns det 2 nya styrelsemedlemmar. Sektionsansvariga i
organisationskommittén är också satta.
Snölagring har vi krav på från FIS. Snöhögen är färdigtäckt med sågspån nu på onsdag. Det har
varit en fantastisk vinter att lagra snö på.
§8 Strategi UIF:
Rapporteras om tidigare möten tillsammans med Kristina på SISU. De har under dessa tillfällen
jobbats på vår vision, våra mål och verksamhetsidé.
§9 Övriga frågor:
a) Skylt på UIF-stugan:
TW har kontakt med Anneli Gustavsson kring en skylt som skall sitta på väggen. Storlek och
typsnitt måste samköras med banners på hemsidan som det har diskuterats kring samtidigt. Varje
sektion ska skicka varsin bild på verksamheten till Anneli som skall användas till det sistnämnda.
b) Reselotteri 2018:
Ja eller nej? Respektive sektion säger sin mening. Beslut på nästa styrelsemöte. HS, Boule, Hockey.
c) Namn från respektive sektion till valberedningen:
TW tar upp att varje sektion skall ha en representant klar till årsmötet.
§11 Nästa möte, fikaansvarig:
TW.
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§12 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet med att vi är ett UIF som gör vår förening bra!

Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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………………………………………………………………..
Börje Enander

