Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll Ordförandemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2018-08-14 kl 18:00
Närvarande
Peter Svenningsson (PS)
Tina Waltersson (TW)
Annah Wik (AW)
Karl- Erik Claesson (KEC)
Björn Andén (BA)
Jan-Olof Sundh (JOS)
Viktor Kastanius (VK)

Plats
UIF-stugan
Frånvarande

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat.
§2 Val av sekreterare
AW väljs som mötets sekreterare.
§3 Fastställande av justeringsman
JOS väljs som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§5 Föregående mötesprotokoll
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet. PS går även igenom
protokollet från Årsmötet.
§6 Ekonomi:
a) SKIDSEKTION: Sponsring av kläder till ungdomar:
Förra året sponsrades det 50% till kläder för ungdomarna. I år vill man fortsätta sponsringen men
med 40%. Max kostnad för detta räknas är 100 000 kr. Om inte pengar räcker ur föreningskontot
så är tanken att pengarna tas från sparkontot. HS är positiv till förslaget. Denna kostnad är inte
med i budgeten. Viktigt att liknande ärenden tas upp i HS.
b) Hockey:
BA informerar om möten med Anders Rost. Känslan från mötena är att det är fler som känner
respekt för frågan och engagemanget är tydligt. BA flaggar för att reda upp den ekonomiska
situationen kanske inte går att lösa på ett år. Anders kommer och presenterar sig på nästa
styrelsemöte. Vi sammanställer lite frågetecken vi har som Anders får ta del av innan mötet för att
det ska bli en nyttig diskussion. AW skickar frågor till Anders. KEC tar upp kopplingar till USE’s
kostnader sett relativt till intäkter. Anders går igenom varje faktura tillsammans med kansli.
c) Månadsuppföljning:
PS går igenom ekonomin sammanfattningsvis till och med juli. Gruppen uttrycker önskan om att se
någon graf över hur periodiseringen ser ut över längre tid.
§7 Tipspromenader:
Stugguppen tar de 3 första. 21 oktober vill världscupen ha en tipspromenad, om världscupen.
Under tävlingar så har grunden varit tidigare att det varit samtidigt. Intryck från arrangörer (från
bägge håll) är att det blir lite trångt. (Gäller Ulricehamnsloppet, Västgötaloppet och såklart
världscupen). Vi tar fram en skiss för vilka som arrangerar på vilket datum. Förslaget skickas genom
TW till respektive sektionsordförande och tas med kansli.
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§8 Strategi UIF:
Det har skett (kommer ske) dragningar för VVV i respektive sektion. AW har skickat ut kallelse till
planering för UIF-dag. Mötet är på söndag den 19/8. Vi har även ett presentationsmöte för UIFstrategi inbokat den 10/9.
Visionen måste visas, både digitalt och fysiskt.
§9 UIF-dagen:
30/9. Nytt upplägg. Mer info och grunderna sätts på söndag.
§10 Organisation:
a) Tagreed:
Tagreed kommer att börja studera och hon funderar på hur man kan kombinera jobbet med
studier.
b) Kassör i HS:
KEC har pratat med Caroline Ahlberg och hennes uppdrag som kassör ses nu som avslutat. Hennes
rekommendation är inte att ta in någon redovisningsbyrå för att hjälpa till med ekonomi.
AW har skickat inbjudan till mötet den 17/9 till valberedningen för att sätta rätt fokus i en
gemensam diskussion. En tydlig arbetsbeskrivning för kassörroll ska göras.
c) Ersättare:
KEC tar kontakt med Jonas Lidén ang vakans på ersättare.
d) Ägarrepresentant för UIF vid årsstämmor hos USE:
Måste tas fram en ny. Caroline har varit den tidigare representanten. Förslaget från KEC och PS är
Viktor Kastanius, förslaget godkänns.
e) Sekreterare:
AW valdes in som ordinarie ledamot samt permanent sekreterare vid möten. Det kommer därför
inte finnas som punkt på varje protokoll utan endast vid undantag.
§11 Övrigt:
a) Damklubben:
Ska de finnas kvar? Vi bjuder in oss själva till deras styrelsemöte. Viktor och Tina är initialt
personer som är med på mötet för att mer ingående diskutera hur de fortsätter.
b) Ombyggningar i arkivet:
Kan stuggruppen bygga ut ett ”L” för att utöka arkivet för att kunna flytta grejer från köksförrådet?
TW tar det vidare med stuggrupp och Ivan.
c) Julsamkväm
Julsamkväm krockar med folkdanslaget. TW frågar folkdanslaget om de kan byta.
d) Idrottsskola i UIF-regi:
JOS tar fram ett önskemål om att ta fram en idrottsskola i UIF för att ungdomar ska testa på under
en tid. Finns till viss del redan detta i sektionerna. Ska vi ta ett omtag? Tydligare kommunikation?
Vi måste i så fall tydliggöra grundidén och bultarna till hur det sköts praktiskt. Vi tar upp detta på
ordförandemöte i november.
e) Medlemsavgift-utskick:
Medlemsavgiftutskicket är otydligt. Rubrik ”faktura medlemsavgifter”. TW tar det vidare med
kansli för att uppdatera.
f) Hemsidan:
Inspel från Niclas som är ny i hockeystyrelsen. Omtag kanske ska göras framåt. VK tänker vidare.
§12 Nästa möte, fikaansvarig:
TW fixar fixa september.
KEC fixar fika oktober
JOS fixar fika november.
§13 Mötet avslutas:
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PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:

…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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………………………………………………………………..
Jan-Olof Sundh

