Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Protokoll 2020-11-09 Ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2020-11-09
Teams
Närvarande:
Frånvarande:
PETER SVENNINGSSON (PS)
TINA WALTERSSON (TW)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
STEFAN JALDERYD (SJ)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
MATTIAS JOSEFSSON (MJ)
MAGNUS FLEISCHER (MF)
BO ANDERSSON (BA)
JONAS LIDÉN (JL)
ARNE LARSSON (AL)
STEFAN PERSSON (SP)
MARIE WIKLUND (MW)
PER LINDEROTH (PL)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
ANNAH WIK (AW)
BÖRJE ENANDER (BE)
MICHAEL HELLSTRÖM (MH)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
Mötet körs på distans via Teams.
§2 Fastställande av justeringsman:
BE väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll (2020-04-06) som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi:
Hockey –
Har haft det tufft nu med periodiseringar av kostnader och intäkter så nu under hösten har de ett
stort underskott i sin likviditet. Därför har de efterfrågat en höjning av det interna lånet för att
kunna fortsätta verksamheten på ett bra sätt. Beslutet har jobbats igenom av HS samt styrelsen i
Hockeyn främst genom Michael Hellström.
Michael har adjungerats in i HS-styrelsen för att följa upp ekonomin på ett tydligare sätt.
Skidor –
Sponsorsidan har ökat gentemot förra året och ekonomin är därmed stabil för tillfället.
Många företag i bygden har förstått att läget är ansträngt och väljer då att ställa upp genom extra
medel till vår förening!
Om Corona-restriktionerna fortsätter så är det kombinerat lägre intäkter och kostnader. Inställda
tävlingar resulterar i mindre resor och därmed lägre kostnader.
Gentemot budget så ligger skidorna bra till eftersom periodbudgeten hittills är låg.
Bordtennis –
Ser stabilt ut, inga stora utgifter på gång.
Boule –
Har en hög periodbudget satt så gentemot den ligger de efter men känns fortfarande stabilt. Har
en bra grund att stå på.
Den totala likviditeten för föreningen är bra.
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MF går igenom våra gemensamma lån som vi har i föreningen som är kopplade till UIF-stugan
samt Boule-hallen.
Lånet på Boule-hallen skrivs om nu i november på ett år för att sektionen också ska kunna göra en
extra-amortering under nästkommande år.
§6 Respektive sektions nuläge och framtid och ev. frågor:
- Skidsektion
Lägret till Bruksvallarna är eventuellt inställt. Definitivt besked har inte kommit än men troligen
blir det så.
Nyförvärv på tjej-sidan från Eksjö genom Hanna Abrahamsson som sektionen hoppas tillföra till
laget.
BE tillför en punkt till diskussionen med kommunen om de gemensamma beröringspunkterna
genom skiduthyrningen. BE deltar gärna i den diskussionen med kommunen.
- Hockeysektion
A-laget började serien bra. Alla matcher har dock spelats utan publik.
Deras två Juniorlag har också fått ställa in en hel del matcher.
A-lagsserien och J-20 stänger ner i och med nytt besked från förbundet den 8/11. Dessa lag
öppnar upp igen tidigast efter årsskiftet.
Ungdom upp till 15 får fortsatt träna som vanligt.
Innan har man som ungdom haft möjlighet att träna i olika grupper. Denna möjlighet finns inte
längre utan sektionen har valt att träning sker i mer fasta grupper för att stoppa ev spridning.
Hockeyn har erbjudits tillfälle att själva fixa målningen av UIF-stugan och därmed få ersättning för
detta genom nerskrivning av det interna lånet.
Under säsongen har styrelsen blivit fulltalig, vilket är en förutsättning för att fortsätta ett hållbart
arbete i sektionen. Stefan Persson är kassör och Michael Hellström har gått in som ordförande.
Billotteriet satsar man även på i år. Lotterna kommer att komma ut och säljas nu från och med
mitten november.
- Boulesektion
Måndags- och torsdagskvällar är igång genom en begränsad skara (max 40 personer vid tillfälle).
Sektionen har arrangerat en loppis men även tagit beslut på att det inte kommer att arrangeras
mer loppisar för att fokusera på kärnverksamheten.
Företagsboulen sattes igång med stort intresse, 16 företag anmälde sig. Evenemanget skulle
pågått i 8 veckor, varav 3 måndagar hanns med innan restriktionerna togs fram.
Även i denna sektion har nya sponsoravtal skrivits på och sektionen upplever ett ökat stöd från det
lokala näringslivet.
Nytt besked frånfolkhälsomyndigheten den 29 oktober innebär att allt i sektionen är inställt tills
vidare i och med att samtliga medlemmar ingår i riskgrupp.
Sektionen valde att fortgå med uthyrningar, dock utan instruktör.
Sektionen har sökt verksamhetsstöd för ”idrott över 65 år”. Minimigräns på 5 deltagare, vilket
sektionen genom 100 st utövare mer än väl uppfyller.
Tävlingskalender är sökt för nästkommande år och 8 tävlingar skall arrangeras av sektionen. 2 av
dessa är regionala tävlingar vilket innebär att bättre spelare kommer hit för att jaga bättre ranking.
DM kommer att arrangeras nästa år i Ulricehamn!
- Bordtennissektion
Säsongen började väldigt bra med att anmälningarna till pingisskolan var överfull. Även andra
grupper har helt klart varit välbesökta.
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I och med nya besked är grupper med ungdomar som 15 år och äldre samt pensionärsgrupp
inställda tills vidare.
Bogeslaget kunde som tur var genomföras, dock med Corona-anpassning med 96 deltagare
uppdelade i två olika pass. Priser till detta event var sponsrade.
Tyvärr får inte de yngre som deltagit i pingisskolan fylla upp deltagarantalet från klubben på nya
tävlingar vilket helt klart är tråkigt för de som börjat.
Ungdomstouren inställt. Nästa deltävling är i januari som man hoppas ska kunna utföras.
Stubo som huvudsponsor har hoppat av.
§7 WC:
Nästa måndag är det 2 månader kvar!
En annorlunda säsong där man tvingats planera för flera olika situationer och ställningspunkter.
Hälsa och säkerhet är de mest framtonade punkterna som genomsyrar varje möte och diskussion.
Ekonomin blir helt klart en tuff situation där man får ställa sig frågan att använda tidigare kapital
som finns sedan tidigare succé-år.
15 december så sker en avstämning med FIS samt Svenska skidförbundet m.fl. för att få grönt ljus
att utföra tävlingen.
Ruka, som är först ut, har fått grönt ljus att gå vidare. Lillehammer väntar besked på torsdag.
§8 Ansökningar RF:
Den första sökningen gjordes av Boule-sektionen samt Hockeyn. Detta är utbetalt till dessa
sektioner.
Boule som ensam sektion sökte nu igen för tappad inkomst nu i höst.
Nästa sökperiod är januari för tappad inkomst nu under hösten.
Man måste söka in som en sektion så där får vi kommunicera tydligt genom varandra vad vi har för
tappade inkomster totalt.
§9 Kansli:
- Korttidspermittering
Under våren har samtliga tjänster på kansliet varit permitterade.
- Förlängt nystartsbidrag
Tagreed har fortsatt bidrag för nystartsbidrag, som förlängdes i och med Corona.
- Öppettider/tillgänglighet:
Marie och Tagreed kommer att jobba omlott på plats så att kansliet kommer att vara bemannat
varje dag till och med kl. 15:00.
Åkkort kommer att säljas i kansliet, noteras att rätt öppettider kommuniceras ut för försäljning av
dessa.
§10 Tipspromenader:
Som tidigare kommunicerats ut så är tipspromenaderna inställda tillsvidare. Tidigast uppstart av
dessa är kring månadsskiftet jan-feb.
§11 UIF Policydokument:
Jonas genom HS har nu under hösten jobbat med policy-dokument kring alkohol, droger samt
jämställdhetsfrågor osv.
Under mötet så visar vi upp utkast till följande dokument:
Alkohol- och drogpolicy
Jämställdhets- och likabehandlingspolicy.
Jonas skickar ut dessa utkast till respektive ordförande som får korrekturläsas i varje sektion. Dessa
ska senast 8 december skickats tillbaka till Jonas som sammanställer innan vårt möte i december
så att de kan antas.
§14 Teckningsrätt konto:
Se bilaga.
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§15 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
I en helt klart svår tid så jobbar vi bra! Genom kommunikation och gemensamma timmar så
kommer vi klara oss igenom detta på ett bra sätt.
Vi har fortsatt en match att gå så inget är över än men vi ser positivt på vår framfart!
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

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

