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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen ULRICEHAMNS IF, med organisations nr. 865500-3385,
den 27:e mars 2017 i Stora salen.

Närvarande
Peter Svenningsson
Caroline Ahlberg
Karl-Erik Claesson
Per Håkansson

PS
CA
KEC
PH

Ordförande
Kassör
Vice Ordförande
Ledamot

TA
HK
JL
SL
BA

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ej närvarande
Therése Andersson
Håkan Kannius
Jörgen Lindqvist
Sandra Lekse
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 PH pkt 1- 6 och PS pkt 7-19 till att föra protokoll under mötet.
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3

Val av person att justera protokollet

Mötet beslutade att välja KEC samt PS som justerare av protokollet.
4

Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att godkänna dagordningen
5

Föregående protokoll

Mötet gick igenom föregående protokoll från 2017-02-21. Inget att tillägga. HK mailar
föregående mötesprotokoll till TA som delger alla sektioner samt Marie så det läggs ut
på hemsidan.

6

Ekonomisk rapport

CA gick igenom det ekonomiska läget som ser bra ut, särskilt med tanke på medel som
tillfaller föreningen genom utfört arbete i samband med världscupen. UlF tilldelas 1 020
tkr som kompensation för nedlagd arbetstid. Av den nedlagda arbetstiden ingår
förberedelsetid för skidsektionen och HS. Den förberedelsetiden beslutas att ekonomiskt
fördelas enligt följande:
Skidor
284 tkr
Ishockey
150 tkr
Boule
15 tkr
Bordtennis
15 tkr
Ishockeysektionen har en intern skuld på 536 tkr. Beslut togs att skriva ned den med
150 tkr med medel som kommer från världscupen 2017. Nedskrivningen är villkorat en
åtgärdsplan från ishockeysektionen på att fortsätta bättra sin ekonomi. PS ska kontakta
ishockeysektionen för att bjuda in sig och CA på ett kommande styrelsemöte.
Beslut togs på mötet att göra en extra amortering på 100 tkr i samband med att nästa
lån omsätt 2017-08-10.
Mötet beslutar att ta bort lotteriet vid tipspromenaden och att intäkterna för
skiduthyrningen fördelas mellan HS 35% och skidsektionen 65%.
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CA och PS har tagit fram budgetdirektiv för 2017 som gicks igenom och godkändes i
HS. CA redovisar detta för fastställande på kommande ordförandemöte 24 april.
7

Avstämning ny vision och handlingsplan.

Vi har en bra verksamhetsidé men styrelsen är överens om att skapa en ny vision för
föreningen och en ny handlingsplan för huvudstyrelsen. Diskussion om upplägg på
strategiarbete tas upp på ordförandemötet den 24 april.
Styrelsen är beredd att ta hjälp av SISU i frågan. PS kontaktar Tina Nilsson.
HS punkter hittills:
- Ny vision
- Nytt klubbemblem
- Ny hemsida
- Nya stadgar 2017
- 110 -årsfirande vid UIF-dagen 2017
- Utveckling/framtid: - Ex målhus på stadion
- Bordtennisen upp till Lassalyckan
- Lokaler, öppettider, organisation

8

Avstämning föreningens stadgar

KEC arbetar med frågan. Fortsatt redovisning på ordförandemötet. Utkast till mitten av
april till HS.
9

Valberedningen

Stefan Jalderyd, Kent Karlsson och prel. Roland Bonander. Arbetet bör starta upp
snarast. PS stöter på.
10

World Cup

Resultatet från arrangemanget är nu offentligt. + 5,4 mnkr innan utbetalning för arbetade
timmar och skatt. 1,6 mnkr betalas ut till arrangerade föreningar varav ca 1 mnkr till UIF.
11

Sportalliansen
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Sportakademin AB läggs ned. Nytt omtag i Sportalliansen. Lägret v. 32 byter namn från
Steam Camp till Sport Camp Ulricehamn och är tänkt som ett dagläger. Deltagande
föreningar är UIFK, UKK, UIF och Södra Ving Innebandy. Ideellt arbete av föreningarna
är grunden.
12

Hemsidan

Vi avvaktar ny design.
13

UIF:s klubbmärke:

Klubbmärket visas återigen på ordförandemötet den 24 april och beslut tas då för
genomförande av nytt emblem.
14

Personal

Taagred får fortsatt anställning 100 % i 3 månader, 2017-05-01 – 2017-07-31. Ivica
fortsätter med 75 % arbetstid till 2017-07-31. CA ordnar.
15

UIF:s 110-årsfest 2017

Punkten tas upp på ordförandemötet den 24 april. Prel. datum är lördagen den 23
september.
16

Ordförandemöte den 24/4

PS ordnar med dagordning tillsammans med TA.
17

Övriga frågor

Inga
18

Kommande möten

2017-04-24
2017-06-01
2017-06-19
14

18.30 Ordförandemöte
18.30 Kvartalsmöte
18.30 Årsmöte

Mötets avslutande
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Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

----------------------------------------------------------------Protokollförare
Per Håkansson/Peter Svenningsson
Sekreterare
----------------------------------------------------------------Justerare
Peter Svenningsson
Ordförande
----------------------------------------------------------------Justerare
K-E Claesson
Ledamot

