Protokoll styrelsemöte
2015-09-21

Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF den 21:a September 2015 i Ishallens
Cafeteria.

Närvarande
Peter Svenningsson
Karl-Erik Claesson
Roland Skansare
Caroline Ahlberg
Jörgen Lindqvist
Håkan Kannius
Therése Andersson
Sandra Lekse

PS
KEC
RS
CA
JL
HK
TA
SL

Ordförande
Vice Ordförande,
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

BA

Suppleant

Ej närvarande
Björn Andén

Delgives
Alexander Hermansson
Stefan Jalderyd
Rose-Marie Svensson
Patrik Olsson
Irene Försth
Åsa Jacobsson
Anders Andersson
Marie Wiklund

1

Ordförande Ishockeysektionen
Ordförande Skidsektionen
Ordförande Boulesektionen
Ordförande Bordtennissektionen
Ordförande Damsektionen
Revisor
Revisor
Kanslist

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2

Val av sekreterare

Mötet beslutade att välja ROLAND SKANSARE till att föra protokoll under mötet.
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3

Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja THERÉSE ANDERSSON till att justera protokollet.
4

Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen
5

Föregående mötesprotokoll

Sparkontot ”Kamratklubben” är rensat, och är överfört till huvudstyrelsens sparkonto.
Slutförhandling med Damklubben är genomförd, och det avtalades om en stughyra med
3300 kr/mån. Inventarier som inköps regleras med hyreskostnaden. Förhandling med
Owe Persson är slutförd, och det avtalades fram ett hyreskontrakt om 1600 kr/tillfälle
under 2016.
6

Stugbranden

Saneringen tar tid. Kommunen betalar självrisken. Hela vallabodshuset kommer att vara
stängt till minst november. Försäkringsbolaget behöver skriftlig dokumentation för att
kunna beräkna ersättning för frivilligt efterarbete. HK ser till att det upprättas en loggbok
på utfört arbete. JL tar in offert på ett bättre brandlarm för klubbhuset. KEC kontaktar
kommunen för att hitta en tänkbar lösning för hela Lassalyckan. JL kollar även möjlighet
till trygghetslarm i kansli och omklädningsrum.
7

Medlemsavgifter och medlemslotteri

Utskickat mail bör ha en tydligare och trevligare förtext. RS gör ett förslag till kommande
påminnelsemail. Hittills har det betalats in 29000 kr av budgeterat 160000 kr till
medlemsavgift. Medlemslotteri 2600 kr av budgeterat 40000 kr. RS påminner
sektionsordföranden om betalningen.
8

Föreningskampen

Startades 150831, och pågår till 160531. Hittills har 80396 kr betalats med Swish i UIF.
UIFK har fått in 160000 kr hittills. UIF går in i en aktivare period nu, och borde ha stora
utsikter till förbättringar.
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Ekonomisk redovisning

CL lämnade en kort redovisning av konton och lån. Allt ser fortsatt bra ut.
10

Kommunsamtal

PS haft dialog med Lars Rundkvist. Hyresavtal är indexreglerat och stäms av varje år.
UIF fakturerar kommunen 60000 kr för lokalbidrag och 20835 kr för grundbidrag, samt
driftbidrag på 10200 kr. UIF´s driftkostnad för spåret är 38000 kr. UIF ska börja föra en
dialog med ”Snösäkert” om möjligheten till ekonomisk uppgörelse.
11

Stugstädning

Städrutiner är uppförda för omklädningsrum och storstugan för stuggruppen. Rutin för
sommaren ska tas fram, eventuellt köpa in tjänst från exempelvis Samhall.
12

Världscupansökan

KEC gick igenom ansökan som lämnats in 4/9. Beslut tas av Svenska Skidförbundet och
besked ges onsdagen 23/9.
13

UIF´s Hemsida

SL gick igenom tankar om en utvecklad hemsida. Beslut togs att ta ett nytt steg för att
utveckla en egen domän utanför Idrotten Online för ”Ett UIF”, där sektionerna kan
fortsätta sina sidor som är kopplade till Idrotten Online. En projektgrupp bildades med SL
som projektledare och TA som support. En presentation tas fram för att sälja in till
kommande ordförandemöte, där beslut tas för hur vi går vidare.
14

Quiz

SL gick igenom hur Format driver detta. Utifrån detta beskrev SL ett förslag på UIFupplägg. Beslut togs att remittera frågan till nästa styrelsemöte.
15

Ordförandemöte

På nästa styrelsemöte bestäms lämplig dagordning.

Protokoll styrelsemöte
2015-09-21

16

UIF-dagen 27/9

Hockey har bytardag. BT ställer upp bord för uppvisning och prova på. Arrangemanget
pågår kl 9-13. HK och CL ser till att det finns möjlighet att köpa ny medlemslott. 500
lotter börjar tryckas upp. Hela styrelsen kommer att infinna sig.
17

Steam Camp

PS kommer att träffa Michael Stomberg 29/9 för avstämning.
18

Övriga frågor

Ensamkommande flyktingbarn ventilerades. HK kontaktar Kim Berner för att höra hans
tankar om hur UIF kan bidraga i detta ärende.
Reselotteri administreras av hockeyn. Beslut togs att hockeyn säljer 1000 st, HS 250 st.
och Boule 250 st = Totalt 1500 st. Kostar 50 kr/st
Stim. TA kollar vad det är för regelverk kring att spela musik under idrottsutövande.
Redovisning på ordförandemöte.
23

Nästa styrelsemöte = Kvartalsmöte

Styrelsen beslutade att förlägga nästa kvartalsmöte i UIF-stugan, Stora Salen,
måndagen den 26:e Oktober 2015 kl 18.30. RS kollar med Irene Försth om damklubben
kan ansvara för kaffeserveringen.
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Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

................................
Vid protokollet
Roland Skansare
Sekreterare

................................
Justerare
Therése Andersson
Ledamot

