Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Agenda 2020-04-06 Ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2020-04-06
Närvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
PETER SVENNINGSSON (PS)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
MAGNUS FLEISCHER (MF)
JONAS LIDÉN (JL)
STEFAN PERSSON (SP)
MARIE WIKLUND (MW)
GÖRAN LINDGREN (GL)
PER LINDEROTH (PL)
BO ANDERSSON (BA)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
STEFAN JALDERYD (SJ)
MATTIAS JOSEFSSON (MJ)

Plats
UIF-stugan
Frånvarande:
PER HÅKANSSON (PH)
ANNAH WIK (AW)

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Kort presentation av närvarande.
§2 Fastställande av justeringsman:
Michael Hellström väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll (2019-11-18) som godkänns av mötet.
§5 Strategi:
UIF – en förening.
PS Gick redovisade vad ”Ett UIF innebär” Viktigt med gemenskapen och nyttan av att vara en
förening. Tillsammans är vi starka.
Därefter gick MJ igenom vår vision, verksamhetsidé och värdeord. Social distans samtidigt som vi
jobbar med solidaritet är viktigt i rådande läge.
Förutsättningar förändras längs resans gång vilket innebär att vi behöver vara lyhörda och jobba
aktivt.
§6 Ekonomi:
- Månadsrapport
MF gick igenom föreningens ekonomi.
Hockey – Billotteriet är fortsatt viktigt för hockeyn. Uteblivna cuper pga Covid-19 slår hårt för
hockeyns verksamhet, med minskade intäkter på 170 tkr. Vi har trots det en stor förhoppning om
att nå ett 0 resultat i sektionen.
Väntar på återbetalning från Linköping HC på utebliven cup.
Boule – Boulen går fortsatt starkt och kommer redovisa ett positivt resultat. Ca 135 tkr plus.
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Skidor – Kommer inte göra så stort underskott som budgeterat. Underskottet var planerat pga
stöttning och satsning på junior / senior utanför landslag. Det har varit väldigt uppskattat av dessa
åkare.
Bordtennis – Säsongen avslutades 17 mars. Kommer spara pengar på uteblivna tävlingar samt
utebliven avslutning.
Huvudstyrelsen – Större kommunalt bidrag än föregående år gör att huvudstyrelsen går mot ett
bättre resultat än budgeterat.
Likvida medel ser bra ut även om det minskat något de senaste månaderna.
MF Gick igenom budgetdirektiven för nästa verksamhetsår och sektionerna fick lämna synpunkter.
Förslag från TW att se över hyrespriser på UIF-stugan för företag.
Planering:
8 maj sektionerna får utfall
22 maj Sektionerna klara med budgetar
29 maj träff med revisorer
16 juni årsmöte

18.00
18.00
18.00

§7 Respektive sektions nuläge och framtid och ev. frågor:
- Skidsektion
Skidsektionen avvaktar med stadionbyggnad. Trots regn och dåligt väder har verksamheten
fungerat. Tack vare snö i mars har säsongen fått ett bra avslut för ungdomarna.
Lägerverksamheten har fungerat bra för junior / senior.
5-6 st nya juniorer nästa år.
UIF är en del av föreningen Snösäkert. Snösäkert har sparat snö till nästa säsong samt planerar
utveckning av anläggningen för att kunna lägga snö på sprintbanan på 48 timmar.
-

Hockeysektion
Ekonomin har varit i stor fokus och kommer även fortsättningsvis vara det. A-laget blir kvar i
division 2 och båda juniorlagen har gått bra under säsongen. Hockeyn jobbar nu med att sätta
nästa säsongs trupp. Kommer få skjuta på den årliga Loppisen den 1 maj pga Covid-19.

-

Boulesektion
Full fart fram till den 15 mars. Verksamheten är för närvarande stängd till 3 maj. Lyckats värva
många nya medlemmar. Nya avtal med sponsorer. Radiocentralen har sponsrat med 50 tum
TV. VDBF årsmöte ställs in. Distriktsmästerskap är planerat till Ulricehamn i slutet av maj.
Planerat för årlig loppmarknad i slutet av juli. Beslut har tagits om att ansluta sig til SISU
idrottsutbildarna. Renoverat och målat café och toaletter. Under våren och sommaren
kommer sekretariatsdelen fräschas till. Boulesektionen planerar en bättre lösning för avloppet
i boulehallen. I dagsläget pumpas det från brunn och går sedan via UIF-stugans avlopp.
PS informerade att Ulricehamn är reservort till SM-veckan i Borås 1-7 februari 2021.
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-

Bordtennissektion
Konstig avslutning då serier blev inte avslutade. Tjejerna blev 2:a i Div 2. Ungdomarna vann sin
serie. Nästa säsong planeras ett seniorlag. I stort så har verksamheten varit bra med många
genomförda träningar.
Bordtennisen söker ordförande för nästa verksamhetsår då nuvarande ordförande Per
Håkansson kommer avgå.

§8 Övrigt:
- Information från HS och kansli
Korttidspermmitering till och med Juni månad är sökt hos Tillväxtverket pga att Covid-19 drabbar
oss ekonomiskt just nu.
- IT, hemsida, e-post, lagring dokument mm.
VK redovisade status gällande implementeringen av Office 365 för föreningen. Detta är ett levande
arbete, några sektioner har kommit längre och några är precis i starten.
- Tipspromenader
TW skickar underlag till sektionerna för respektive fördelning av ansvar för tipspromenader.
§9 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Viktor Kastanius

Justeras:
…………………………………………………………………….
Michael Hellström
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