Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll 2018-10-15 styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2018-09-17
UIF-stugan
Närvarande:
Frånvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
PETER SVENNINGSSON (PS)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
ANNAH WIK (AW)
JONAS LIDÉN (JL)
BJÖRN ANDÉN (BA)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Val av sekreterare
AW väljs som mötets sekreterare.
§3 Fastställande av justeringsman:
JL väljs som justeringsman.
§4 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§5 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
§6 Organisation:
a) Jonas är invald som ersättare i styrelsen.
b) Tagreed är anställd tom oktober 2019. Jobbar 75%.
c) Styrelsen har träffat valberedningen, Börje Enander är sammankallande. Vi kommer att ha
en avstämning med de den 11 februari kl 17:00. Invalda i valberedningen förutom Börje är:
Peter Reynoldsson, Kent Karlsson, Fredrik Jarneving och Jörgen Lindqvist.
d) VK pratar med kansli för att skaffa en epost-adress till Tagreed. (tagreed@uif.se).
§7 Ekonomi:
a) PS går igenom månadsrapporten för september.
b) Input från sektion är viktigt att ha med när vi läser av budget och periodisering. Till nästa
månadsrapport så skickar PS ut till sektionsordförande och kassör.
c) Önskemål från skidor är att på något sätt öronmärka pengar för sektion. Juridiskt går det inte
att ”öronmärka” pengar med tanke på att vi är EN förening. Anledningen till att frågan
kommer upp är ju att ekonomin har varit ojämn för sektionerna. Viktigt från HS att vi framåt
ställer tydliga krav på sektionerna och sätter en avbetalningsplan framåt för Hockeyn.
§8 Uppföljning hockey, lägesrapport:
PS har tagit kontakt med Anders för att få input kring hur läget är för tillfället. Tyvärr många
förluster för A-laget. De första matcherna har det varit mycket publik vilket är positivt.
De ekonomiska poster som sticker ut mot föregående år är föreningsavgifter och
materialkostnader som betalats in tidigare. Det tolkar HS som positivt.
§9 UIF-dag/strategi:
a) Kommentar UIF-dag:
KE. Bra men hade högre förväntningar.
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TW: många skidåkare men inte så högt deltagarantal från andra sektioner. Är dagen till för nya
eller gamla medlemmar? Inriktningsbeslut?
VK: information ut tidigare för att få högre deltagarantal. Hockey hade ju cup men finns många
andra lag som ska ha möjlighet att vara med. Samma åldersgrupp tränar tillsammans?
BA: en aktivitet per sektion var tillräcklig. Tänker framåt och ”logistikperspektiv”.
JL: Träningsaktivitet för samtliga föreningar?
PS: Vi går mot utveckling för föreningen. Roligt att vi går framåt. Vi tar upp detta på
ordförandemötet.
b) Fortsättning:
PS drar igenom punkterna framåt. Sektionerna ska ta upp strategiarbetet i sina möten. Mötet är
den 12 november. Ska vi ha trycksaker för att visa upp VVV? En skylt med vision som placeras på
samlingspunkt för sektionerna.
KEC tar kontakt med Stema för att kolla upp om vi kan beställa 4 skyltar till vardera sektion med
visionen.
Vad gör vi med värdeorden? Alla i HS har som uppgift att ta fram en aktivitet eller liknande för att
sätta orden till nästa möte. Vi ska även ta fram ”tavlor” med värdeorden.
Från ord till handling är nyckelordet.
Att det bara står Ulricehamns IF på kläder som används i föreningen kan vara ett bra alternativ.
§10 Övriga frågor:
a) Hemsidan:
Hockey tycker att idrottonline inte är smidigt och vill byta till något annat. JL + VK tar ihop en
arbetsgrupp och sätter ihop ett möte tillsammans med Anette och Niklas som har hand om
hemsidan för skidor respektive hockeysektion.
Viktor kollar upp och uppdaterar hemsidan med personer som sitter i HS.
HS tar beslut på att köpa domänen uifskidor.se
b) T-shirtar beställning:
Vi lägger detta på is för att ta ett större grepp kring detta. Vilket klädesplagg skall användas? Hur
ser trycket ut?
§10 Nästa möte, fikaansvarig:
Ordförandemöte 12 november. Då skall det avrapporteras kring hur strategiarbetet. Vi behöver
då ha fler än bara ordförande på plats.
PS fixar kaffe.
AW fixar tilltugg.
§11 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik
Justeras:

…………………………………………………………………….
Peter Svenningsson
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Jonas Lidén

