Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Protokoll Styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2019-02-11 kl. 18:00

Plats
UIF-stugan

Medverkande:
Peter Svenningsson (PS)
Karl-Erik Claesson (KEC)
Jonas Lidén (JL)
Börje Enander (BE)
Mathias Josefsson (MJ)
Tina Waltersson (TW)
Björn Andén (BA)
Jan-Olof Sundh (JOS)
Magnus Fleischer (MF)
Viktor Kastanius (VK)
Annah Wik (AW)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas:
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Det sker en presentation av alla
deltagare. Börje Enander från Valberedningen deltar i början på mötet med val av nya adjungerade
ledamöter.
§2 Val av sekreterare och nya adjungerande ledamöter i huvudstyrelsen.
AW – sekreterare.
Magnus Fleischer och Mathias Josefsson vals in som adjungerade ledamöter.
§3 Fastställande av justeringsman:
Viktor Kastanius
§4 Godkännande av dagordningen:
Vi godkänner dagordningen.
§5 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom mötesprotokollen för de två senaste möten tidigare (oktober, november).
§6 Vår vision, värdeord och mål:
- PP
PS presenterar presentationen för våra nya adjungerade ledamöter.
- Våra nya skyltar:
Skyltar med vision är levererade och färdiga för uppsättning. Varje sektion har varsin.
Hur profilerar vi vår verksamhetsidé och våra värdeord? KEC tar vidare frågan med Marita till nästa
styrelsemöte.
§9 Ekonomi:
- Månadsrapport januari
PS går igenom historia kring ekonomin och månadsrapporten för Januari.
- Lägesrapport hockeyn
PS visar kommentarerna från Hockeyn och Anders Rost. Enligt Anders prognos kommer de att göra
ett resultat på +130’.
Micke kontaktar Anders för att hjälpa till med analys av resultat och statusrapportering till HS.
Snarast möjligt.
- Bokslutsarbete
MF och PS frågar Caroline om hon kan tänka sig att sköta bokslutet med assistans av Magnus.
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§10 Världscupen 2019:
KEC berättar om världscupen 2019. Väldigt många positiva kommentarer från besökare, lag och
åkare.
Nu sätts utvärderingsarbetet igång.
När det gäller ekonomin så har budget och prognos följt varandra bra under hela vägen.
Vi hade inte riktigt lika många besökare 2019 som 2017 men vi har större intäkter på sponsorsidan
detta år.
Hållbar organisation är viktiga ord för USE. I och med att vi har evenemanget vartannat år så håller
vi längre på den stora mängden personal som används i evenemanget.
§11 Prioriteringar framåt för HS:
- Hemsidan
Ny banner uppe för HS idag!
Hur använder vi hemsidan för varje sektion?
Vilka punkter enas vi kring användandet av hemsidan för att hålla oss till ”ett” arbetssätt?
JL och VK tar uppdraget vidare.
-Administrationsverktyg:
VK träffar hockeyn tillsammans med arbetsgruppen. De skickar en förfrågan till hockeyn om att
fram underlag för vad de har för kravspec på ett sådant verktyg. Följdfrågan blir; Klarar
idrottonline detta?
- Utveckling av området:
PS + KEC introducerar tankar. Detta tas för vidare diskussion framåt. Viktigt att frågan finns uppe.
§ 12 Övrigt:
Kvartalsmöte:
Är detta nödvändigt att ha? BA ställer frågan.
KEC utreder stadgarna tills nästa möte. Beslut tas då.
UIF-damer:
TW kollar med UIF-damerna under mars-april med statusuppdatering.
Frågeställningar till sektioner innan styrelsemötet:
Frågor ställs till kassör/ordförande inför styrelsemötet för att kunna följa upp ekonomin på ett
tydligt sätt och belysa de punkter som är viktiga för både oss eller. Vi jobbar fram detta kring
budgetarbetet.
Rökning kring stugan:
Hur skulle en policy kunna jobbas fram för detta?
Boule banor:
Se över upplägget kring ”stockarna”.
§13 Kommande möten, fikaansvarig:
17 Juni, Årsmöte. Kl 18:00 PS.
13 Maj KL 18:00 VK
8 April kl 18:00 ordförandemöte. JL
18 Mars kl 18:00. Efter detta möte skickas budgetdirektiven ut till sektionerna. AW.
§14 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Vid protokollet:

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

…………………………………………………………………….
Viktor Kastanius
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