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Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justeringsman:
Per Håkansson väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll (2019-04-08) som godkänns av mötet.
§5 Strategi:
UIF – en förening.
UIF är en flersektionsförening och fast vi är 4 olika sektioner så vill vi uppfattas som ”ett UIF”. Det
är viktigt att vi pratar gott om varandra och har vi något som vi inte tycker är bra så lyfter vi det på
ett bra sätt och tar upp det med huvudstyrelsen. Är det slitsamt i någon sektion så måste vi våga
lyfta detta för att se vad någon annan sektion och / eller huvudstyrelsen kan hjälpa till med.
Underhållsplan
Huvudstyrelsen planerar ta fram en underhållsplan för UIF-stugan och gav boulesektionen
uppgiften att ta fram ett utkast på underhållsplan för boulehallen. Ev renoveringar i våra lokaler
kommer vi ta in i kommande års budgetarbete.
Hemsidan/IT
VK presenterar ett förslag från Microsoft som kommer att förenkla för oss som förening. Vi har då
tillgång till fler e-postadresser och ett säkrare upplägg kopplat till GDPR med att spara filer osv.
§6 Ekonomi:
MF redogjorde för månadsrapporten för det halvåret som gått.
Alla sektioner förutom Hockeyn har positiva budgetavvikelser, viktigt att poängtera
frågeställningen med periodiseringen,”när kommer kostnaderna och intäkterna? ”. I en
månadsavstämning är det viktigt att posterna sätts in i rätt period för att kunna läsa av på rätt sätt.
§7 Respektive sektions nuläge och framtid:
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- Skidsektion
Börje Enander presenterar:
Ungdomsverksamheten är stor som den brukar vara vid den här tiden på året. 130 st ungdomar
mellan år 6-16.
Junior/senior-gruppen har varit på premiär i bruksvallarna i helgen. Nästa helg är det Sverigepremiär i Gällivare. Våra landslagsåkare Viktor Thorn och Hanna Falk har båda två opererats för
diskbråck.
Våra långloppsåkare visar stor bredd. Vi har väldigt många bland topp 300 på Vasaloppet, kanske
saknar vi den yttersta toppen men vi har en bra grund att stå på. Börje drar också ett exempel på
en person som flyttat till Ulricehamn pga skidåkningen/Lassalyckan och som nu börjat jobba i
Ulricehamn också.
UIF skidor har gått ur Västgötaloppsföreningen.
Det enda intäkten från vinterns tävlingar är lilla- och Ulricehamnsloppet. Ingen världscup och ingen
Sverige-cup för vintern.
PS drar lite information ang stadionbyggnad (målhus) för skidsektionen.
Det som behöver jobbas på lite mer är motionsgrupper. Det ska finnas alternativ för våra egna
motionärer.
Sektionen har tagit fram en mössa att kunna beställa till våra medlemmar. Nu står det inte UIF
skidor utan den har vår UIF-logga så att den kanske kan användas till resten av föreningen?
- Hockeysektion
Stefan Persson presenterar:
Sektionen har blivit av med sin ordförande sen föregående år och kassör sedan 2 år, vilket inte är
bra. Det arbetas med rekrytering men inga kandidater ännu.
Juniorlaget, J20 ser ut att vinna sin serie vilket är riktigt bra och därmed gå upp en division till
juniorallsvenskan.
A-laget har inte presterat som önskat, utan de har haft en tuff höst. Viktigt att ha kontroll på
prognoser på intäktssidan nu när resultaten på matcherna inte riktigt gått som de vill. Mindre
intäkt i entré och mindre försäljning på matcher? Blir det kval? Ner en division? Sponsorintresse
om laget flyttas ner? Längre resor för juniorlaget om man går upp en division? Kostnader för
detta?
Hockeyn har startat ett bil-lotteri. Kansliet är beredda på att sälja lotter. Kan resten av föreningen
vara behjälpliga med att sälja lotterna?
Viktigt att få ut alla 5000 lotter för att kunna göra en förtjänst på 200 tkr. Det planeras en
lottdragning på stan den 8 maj nästa år med fler aktiviteter.
- Boulesektion
Per Linderoth presenterar:
De har tagit fram beställningar på en ny klubbtröja med nya UIF-loggan för att kunna visa ett
”finare ansikte” när de är ute på tävlingar.
Företagsboule – efter det positiva utfallet i våras har de nu fortsatt under hösten. 18 företag har
varit och testat. Jättepositiv respons från företagen. Detta kommer att jobbas vidare på under
höstsäsongen de närmsta åren framåt.
4 personer har varit på utbildning för spelregler, väldigt givande kurs.
I december skickar sektionen 4 personer på utbildning för tävlingsledare för att kunna utföra
större tävlingar.
Sektionen har även utökat sina träningstillfällen. Onsdagkvällar för lite fokus på nybörjare och
söndagar för de lite mer tävlingsfokuserade och ambitiösa.
Jönköping arrangerar SM i Boule i sommar och målsättningen är att skicka så många aktiva som
möjligt!
- Bordtennissektion
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Per Håkansson presenterar:
Lite svårigheter med ungdomsrekrytering tidigare, men det har gått bättre nu. De har satt igång en
ungdomsgrupp som lägger sig under ”tävlingsnivå”. Denna grupp är fulltecknad nu!
Pingishallen på Stenbock kommer troligtvis inte att vara tillgänglig på samma sätt framåt så där får
vi kika på alternativ.
Gubb-pingis går också bra med många deltagare.
Summeringen är att det har jobbats på bra med grunden, men saknar viss topp.
Per Håkansson som är ordförande planerar sluta sitt uppdrag efter detta verksamhetsår.
§8 Övrigt:
- WC 2021
PS drar information om WC 2021.
Vi har nu ett ”mellanår” utan världscup. USE har därför arbetat med att fylla detta år med delvis
andra uppgifter för de anställda i USE.
Det blir sprint båda dagarna helgen 16-17 januari. Målsättningen är att nå 25 000 åskådare som på
stadion och runt sprintbanan.
- Tipspromenader 2019/2020.
Viktigt med utvärdering efter säsong när vi nu haft ett år med lite nya rutiner.
- Städning efter nyttjande av UIF-stugan av sektionerna
Vi kommer att sätta upp enkla städrutiner på plats i UIF-stugan så att alla vet vad som gäller efter
att man nyttjat lokalerna.
§9 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:
…………………………………………………………………….
Per Håkansson
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