Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2018-03-12
Närvarande
Peter Svenningsson (PS)
Tina Waltersson (TW)
Annah Wik (AW)
Jan-Olof Sundh (JOS)
Karl- Erik Claesson (KEC)
Kjell Josefsson (KJ)
Rose-Marie Svensson (RMS)

Plats
UIF-stugan
Frånvarande
Jörgen Lindqvist (JL)
Björn Andén (BA)

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat.
§2 Val av sekreterare
AW väljs som mötets sekreterare.
§3 Fastställande av justeringsman
TW väljs som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§5 Föregående mötesprotokoll
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
§6 Ekonomi
a) Månadsbokslut februari:
PS går igenom utfallet per sektion och de likvida medel som finns. UIF betalar av 94 000 per kvartal
på lån till Boule-Hall och stugan. PS går också igenom aktuell skuld för Ishockey.
b) Återrapportering ishockeyn:
PS visar rapport från JL. Vi går igenom varje intäkt- och kostnadsrad. Summering, resultatet
därefter hamnar i den nya prognosen +18 564. De har jobbat stenhårt på att minska kostnader och
dra in mer sponsorintäkter. Tidigare prognos låg på -102 479 kr så enligt ny prognos så ligger det ju
betydligt bättre till. Vi närmar oss årsbokslut och därför känns det fortfarande lite osäkert om de
kommer klara av denna prognos. Nytt möte är satt med hockeyns styrelse (25/3). Önskvärt framåt
är att ha en större framförhållning för att kunna se diskrepanser tidigare. ”Svårt att fixa när det
redan är över.”
c) Budgetarbete tidsplan
PS går igenom budgetdirektiven för sektionerna. Går också igenom föregående års tidsplan. Utkast
för HS-budget ska vara klart i slutet på mars. Efter strategimötet den 26:e mars tar vi en kort
genomgång av ekonomi och budget.
§7 Organisation
Huvudstyrelsen – KEC & PS går igenom möjligheter för kassör-roll. I dagsläget finns det som vi ser
det finns det olika inriktningar vi kan gå på. KEC tar vidare med sin kontakt och PS gör samma på
sitt håll. Återkopplar till nästa träff om ev framsteg.
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Valberedningen – ska ha möte och KEC, JOS och PS kommer få samtal för att se om fortsatt
intresse finns. TW tar upp namn som hon gett till valberedningen för kassör-roll.
§8 Strategi UIF:
Nytt möte inbokat (26 mars). Vi bjuder in någon person extra per sektion.
VI – alla sektioner skall ta chansen att hjälpa till på WC. Speciellt om man tar upp som ekonomisk
möjlighet. Vi är i ett viktigt skede kring organisationen. Vi är ETT UIF.
§9 Servering i stugan jan-mar:
Bra, vinteröppet i UIF-stugan under både lördag och söndag. Lördag i skidors regi och söndag först
under damklubbens ledning och sedan har skidorna tagit över ca 13:00. Skiduthyrningen har ökat
drastiskt (180 000) kr har kommit in där. 40 000 har kommit in i mat/fika försäljning. Vinst på
30 000 kr och förutom detta otroligt bra värde för Lassalyckan och UIF. Oerhört positivt arbete. Vi
sliter mer på anläggningen genom detta. Möte får tas med Lars Runqvist på kommunen i och med
detta. Detta tas också upp på ordförandemötet.
§10 Uppmärkning stuga/hemsida:
Visar förslag som Anneli gjort. Respektive representant/person frågar sektion efter en bra bild.
Hockey – AW
Boule - RMS
Skidor – TW
Bordtennis – JOS
Visar upp bild på förslag till uppmärkning på stugan. Enhällig tanke från oss är att bara ha text, inte
logotype. Viktigt att använda ett enhetligt typsnitt och att storleken på detta blir bra.
§11 Övriga frågor:
Inga.
§11 Nästa möte, fikaansvarig:
TW.
§12 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:
…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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………………………………………………………………..
Tina Waltersson

