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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF, med organisationsnr. 865500-3385,
Den 25:e Januari 2016 i ishallens cafeteria.

Närvarande
Peter Svenningsson
Roland Skansare
Caroline Ahlberg
Håkan Kannius
Jörgen Lindqvist
Therése Andersson
Sandra Lekse

PS
RS
CA
HK
JL
TA
SL

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

KEC
BA

Vice Ordförande
Suppleant

Ej närvarande
Karl-Erik Claesson
Björn Andén

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

1

Ordförande Ishockeysektionen
Ordförande Skidsektionen
Ordförande Boulesektionen
tf Ordförande Bordtennissektionen
Ordförande Damklubben
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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Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Jörgen Lindqvist samt Peter Svenningsson som justerare av
protokollet.
4

Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att godkänna dagordningen
5

Föregående protokoll

Mötet gick igenom föregående kvartalsmötesprotokoll från 2015-10-26, samt
ordförandemötesprotokoll från 2015-11-23. Inget att tillägga.
6

Ekonomisk rapport

Kassören gick igenom en redovisning som visade att föreningen förbättrat resultatet med
260 000 kr från kalenderåren 2013 till 2015 genom en hel del småjusteringar som både
inneburit kostnadsbesparingar och intäktsförbättringar. Många bäckar små…
Årets resultat har stora utsikter att hamna på 300 000 kr. Beslut togs att avvakta med en
ny amorteringsplan tills ett av de bundna lånen skrivs om 2016-08-10. Sektionerna får
budgetdirektiv i April.
7

Swish

Ulricehamns IF ligger nu tvåa i Sparbankens Föreningskamp. Golfklubben ligger på
första plats. Beslutades att göra en kraftansträngning i en handlingsplan för att nå första
platsen. En del i detta är att huvudstyrelsen genomför ett SwishQuiz i April. SL är
projektledare.
8

World Cup

Huvudfrågor har varit budget, funktionärer, sponsorer och snölagring.
Funktionärsanmälan kan göras på nya hemsidan. Hittills har 30 st frivilliga anmält sig.
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Sportakademin

Resultat +121 000 kr senaste räkenskapsåret. Steam Camp drar in mest pengar.
Dubblerad isyta borde innebära större förutsättningar till fler anmälningar och större
intäkter framöver. Skidor och bordtennis saknas. Ny flyer för Steam Camp framtagen.
Ska in på respektive förenings hemsida.
10

Hemsida

Alla sektioner ställer sig nu positiva att utveckla ny hemsida, under förutsättning att Idrott
Online fortsatt är ansluten. TA och SL kollar om det är någon ny version på gång av
Idrott Online. Jesper Fritzon har hittills varit mentor för framtagande av hemsidan.
Målsättning att sidan är igång till hösten.
11

Personal

PS ska förhandla med Arbetsförmedlingen om nya anställningsvillkor för Ivica Dzido.
Bidrag till inköp av ny städmaskin är äskat hos kommunen. Beslut sker i April.
12

Övriga frågor

Besökare önskar att serveringen är öppen lördag och söndag, även när tipspromenaden
inte är igång. HK frågar först Damklubben, i andra hand Boulesektionen.
Medlemsregistret som numera ligger i Idrott Online behöver uppdateras. HK ansvarar,
men behöver support.
CA visade en sammanställning över de två senaste årens besökarantal och intäkter på
tipspromenaderna. Fler besökare, men sämre intäkt oroar. En anledning kan vara färre
sålda trimbingos. Behövs högre säljaktivitet på dom.
SL och PS träffat pingisens föräldragrupp. Presenterade UIF som förening. Peppade att
hitta interna drivkrafter, framför allt för att kunna hålla igång en styrelse.
Nytt möte kommer att ske angånde tankarna kring att bilda en cykelsektion.
JL och RS utsågs att utreda former för att fira 110 års jubileum under 2017.
Valberedningen kontaktas för att förbereda en föreslagen utvidgning av styrelsen med
en ledamot.
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Kommande möten

2016-02-29
2016-03-21
2016-04-18
2016-05-16
2016-06-20

Styrelsemöte
Kvartalsmöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Årsmöte

RS fikaansvarig
HK fikaansvarig
JL fikaansvarig
KEC fikaansvarig
PS och CA fikaansvarig

Samtliga möten startar kl 18.30 och målsättning att de avslutas senast kl 20.30.
RS bokar lokal med Marie på kansliet. Styrelsemötena i klubbrummet. Övriga i stora
salen. Tina Waltersson från valberedningen bjuds in till kvartalsmötet.

14

Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

----------------------------------------------------------------Protokollförare
Roland Skansare
Sekreterare
----------------------------------------------------------------Justerare
Peter Svenningsson
Ordförande
----------------------------------------------------------------Justerare
Jörgen Lindqvist
Ledamot

