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Mötesprotokoll 2019-04-08 Ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2019-04-08
UIF-stugan
Närvarande:
Frånvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
PETER SVENNINGSSON (PS)
BJÖRN ANDÉN (BA)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
ANNAH WIK (AW)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
MAGNUS FLEISCHER (MF)
MATHIAS JOSEFSSON (MJ)
JONAS LIDÉN (JL)
CAROLINE AHLBERG (CA)
STEFAN PERSSON (SP)
ROSE-MARIE SVENSSON (RMS)
BÖRJE ENANDER (BE)
ANDERS ROST (AR)
MARIE WIKLUND (MW)
INGA ANDERSSON (IA)
PER HÅKANSSON (PH)
GÖRAN LINDGREN (GL)
ARNE LARSSON (AL)
INGRID LARSSON (IL)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justeringsman:
JL väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll (2018-11-12) som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi:
CA PRESENTERAR
- Månadsrapport
CA presenterar utfallet tom 2019-03-31 för verksamhetsåret. CA visar även en prognos för hur
resultatet verkar för sista månaden. Hockeyn har amorterat strax över 200 000 kr under
verksamhetsåret. Där 129 500 kr av detta är utdelningen från världscupen.
Sedan 2013 så har det egna kapitalet ökat med 87%.
- Budget 2019-05-01--2020-04-30
CA presenterar de kostnader och intäkter som sticker ut (både lägre och högre).
Vi kommer ha 74 000 kr mindre i intäkter och 18 000 kr lägre kostnader mot tidigare år i HS.
Mellanskillnaden av detta resulterar då i en högre interndebitering. CA visar uppställningen över
hur ändringarna i interndebiteringen kommer att ske framåt.
Önskemålet för varje sektions budgeterade resultat är:
Bordtennis 10 000 kr
Boule 40 000 kr
Sida 1 av 3
2019-05-06

Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385
HS 0 kr
Ishockey 150 000 kr
Skidor 0 kr
Tidslinje för budget:
2019-05-13 får sektionerna utfallet för 2018/2019.
2019-05-24 ska sektionerna vara klara med sina budgetar
2019-05-28 träff med revisorerna
Sektionsstämmor ska ske efter träffen med revisorerna och innan årsmötet.
2019-06-17 Årsmöte
- Världscup Ekonomi
CA & PS drar utdelningen per sektion från WC.
- Förhöjda avgifter från kommunen på uthyrning
Kommunen har meddelat att det kommer bli förhöjda avgifter för uthyrning av lokaler.
Detta påverkar samtliga sektioner. Vi planerar ev en skrivelse till kommunen för att öppna upp
diskussionen och ifrågasätta anledning.
§6 Strategiarbete:
- Nästa steg
§7 Respektive sektions nuläge och framtid:
- Skidsektion
Börje Enander presenterar:
Från 6 år erbjuder sektionen träning. Där tas det inte tid på tävlingar utan det görs först i 9-10 års
ålder. Det svåraste steget för sektionen är från 15-16 och steget till junior.
Sektionen har tre stycken åkare som ”representerar” UIF i landslaget. Viktor Thorn, Hanna Falk och
Johanna Hagström.
Annars i senioråkare så finns det god bredd. På vasaloppet har klubben 7 åkare bland topp 150.
Ulricehamnsloppet har haft ett bra resultat medan Västgötaloppet inte riktigt har levererat i
samma klass detta år. De utvärderas hur man ska göra nästa år.
UIF-har fått förfrågan från David Nilsson i visma ski classics om att ha ett långlopp, detta tackade
UIF nej till eftersom det krävdes ett lopp som tog sig från punkt A till B och inte ett varvlopp.
- Hockeysektion
Anders Rost presenterar:
Roligt att de kunnat amortera av delar av deras interna lån!
Året började lite turbulent med tränarbyte och såklart även med tanke på ekonomin men
organisationen har ordnat upp sig under året och det känns nu betydligt mer stabilt.
Målsättningen är numera att vara en stabil division 2-klubb. Tidigare har målsättningen varit att
vara i division 1 men de har insett att varken ekonomi eller organisation räcker till för att ligga på
den nivån. Det största för året har ju såklart varit att få ordning på ekonomi.
Imorgon ska de ha ett ledarmöte för att ta fram en plan för hur et ska se ut för nästkommande år.
De, liksom alla andra sektioner, aviserar att det är svårt att få till ledare/tränare till gruppen
- Boulesektion
Ros-Marie Svensson Presenterar:
Det största som händer i sektionen är att de nu byter ut ”stockarna” på banorna ute. Kostnaderna
för detta delas på Boule och USE.
De rapporterar att de har väldigt mycket uthyrning, ett nytt koncept ”företagsboulen” har startats
upp och detta har varit väldigt populärt.
Som många rapporterar i föreningen är det en liten grupp som gör merparten av arbetet.
Alla som hyr boule-hallen är väldigt positiva till både hall och upplevelse.
Facebook-sida är skapat för Boule-sektionen.
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Kvarstår för Boulen är att sätta upp visionen i hallen.
- Bordtennissektion
Per Håkansson presenterar:
JOS kommer genom förbundet att vara med att arrangera ungdoms-SM i Skövde under året.
Lisa Kampf som nu är huvudtränare har aviserat sin avgång. Förfrågningar finns ute.
Per (ordförande) har också aviserat sin avgång.
Det största fokus för nästa år kommer ju därmed att vara rekrytering till dessa viktiga poster.
I dagsläget har de ungefär 20-25 ungdomar och genom avhopp på viktiga positioner så blir detta
en ond spiral. De själva lyfter rekryteringen för ungdomarna som det viktigaste att jobba med för
att gasa i föreningen.
- UIF-damer
De kommer att lägga ner efter detta verksamhetsår.
AW och TW var med på det senaste mötet som damerna hade. Vi ska återkomma till de hur
föreningen avser göra framåt med tipspromenaderna. Se fortsättning av frågan under nedan
paragraf.
§8 Övrigt:
- Tipspromenader
I samband med utskick av protokoll kommer vi att skicka ut till varje sektion att de får se över hur
många tipspromenader de kan tänka sig samt om de kan tänka sig att även då ta serveringen.
Deadline för återrapportering är 12 maj.
- Hemsidan
VK och JL har sammanfattat och sammanställt information på hemsidan. Dels våra protokoll men
även alla grafiska dokument för att enkelt kunna hitta information.
Beslut på att VK och JL tar fram en enhetlig bakgrund.
Gruppen nämnd ovan kommer att utbilda i användande på hemsidan och idrottonline.
- Utveckling av Lassalyckan
Hökerum Fastigheter har planer på att bygga ut ett större koncept uppe på lassalyckan och i
samband med detta har UIF sektion längd med USE träffat Hökerum Fastigheter för att diskutera
om man samtidigt kan bygga in ett målhus för skidorna.
- Valberedningen
Valberedningen ska prata med alla som har ett utgående mandat senast 2 månader innan
årsmötet. Alla medlemmar i UIF har rätt att nominera till styrelsen. VK ser till att lägga ut detta på
hemsidan.
- Ljudslinga
TW undersöker om vi ska bygga ut hörselslinga i stora salen i UIF-stugan.
§9 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:
……………………………………………………………………
Annah Wik
Justeras:
…………………………………………………………………….
Jonas Lidén
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