Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll Styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2019-08-12
UIF-Stugan
Närvarande
Frånvarande
VIKTOR KASTANIUS (VK)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
TINA WALTERSSON (TW)
JONAS LIDÉN (JL)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
PETER SVENNINGSSON (PS)
ANNAH WIK (AW)
MAGNUS FLEISCHER (MF)
MATHIAS JOSEFSSON (MJ)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat.
§2 Fastställande av justeringsman
VK väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi:
Ingen månadsrapport har tagits fram.
§6 Långsiktig underhållsplan:
En skiss på underhållsplan introduceras på ordförandemötet i november.
Vi börjar med att göra en plan för vilka underhållsaktiviteter som skall utföras de närmsta åren.
Den ekonomiska biten i det hela tas i steg 2.
Underhållsplanen kommer att kunna användas som budgetunderlag.
Magnus tar fram en mall som man pö om pö kan fylla i.
§7 Mötet med UIF Hockey:
KEC och PS var med på Hockeyns styrelsemöte.
Vi upplever att det är en viss kommunikationsbrist för de olika avdelningarna inom sektionen.
Sportgruppen och styrelsen vet inte om varandras arbeten och ekonomiska situationer. Den
ekonomiska situationen generellt var inte tillräckligt informerad.
Vår plan är för nu att vara tillgänglig på de nästkommande mötena.
22/8 är Magnus, Caroline och Peter med på ett nytt möte för ytterligare introduktion. Efter det så
planerar vi att introducera den ekonomiska situationen för samtliga grupper i sektionen.
Vi följer upp.
§8 Tipspromenader
Tipspromenadschemat och prislistan för fikat presenteras av TW. Godkänns av mötet.
§ 9 UIF-dag:
Frågan bordläggs till ordförandemötet. Önskan är att uppdatera. Hitta på något nytt.
§10 Utvecklingsråd Lassalyckan:
KEC efterfrågar vår input till utvecklingsrådet för de gemensamma frågorna till lassalyckan.
§11 Övriga frågor:
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a) Leader Sjuhärad
KEC presenterar de mätbara målen kring projektet.
Han presenterar också kartor och en generell statusuppdatering.
Arbetet har kommit igång och fortgår på ett bra sätt.
b) USE
KEC informerar en statusuppdatering. Beslut om tävlingsschema tas i oktober.
§12 Nästa möte, fikaansvarig:
16 september, TW fixar fikat. (AW fixar lista)
§13 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

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

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

Sida 2 av 2
2019-08-23

