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Mötesprotokoll Styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2019-09-16
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
KEC väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll
PS går igenom föregående mötesprotokoll som godkänns av mötet.
§5 Hemsidan:
Utbildning med SISU kvarstår.
Viktor och Jonas har delat upp ansvaret så att Viktor tar Hockeyn och Jonas tar skidorna.
§6 Ekonomi:
- Månadsrapport augusti
MF går igenom månadsrapporten för de olika sektionerna. En summering av 4 månader in.
- Ishockeyns ekonomi¨
Den stora frågan är sponsring, 600 000 kr ska in, än så länge har det endast kommit in 200 000 kr.
Kostnaderna verkar de än så länge hålla.
Peter är med på ett ledarmöte nu i oktober för att visa hur siffrorna och ekonomin ser ut.
Kan valberedningen för huvudstyrelsen hjälpa valberedningen för hockeyns styrelse för att täcka
de vakanser som finns? KEC tar kontakt med Börje Enander.
- Långsiktig plan UIF
Beslut om extraamortering. Vi betalar in 100 000 kr nu under hösten. Beslut om ytterligare
amortering tas framöver.
§7 Beslut om utträde för UIF skidor i västgöraloppsföreningen:
Vi vill ha en redogörelse på konsekvensanalysen. Kan Börje vara med på nästa möte?
§8 Tipspromenader:
Tipspromenaderna har fungerat bra. Inte så många deltagare än så länge men kurvan går uppåt.
§9 Övriga frågor:
- Utvecklingsråd lassalyckan
KEC drar en redogörelse från mötet den 28/8.
Frågan kring målhuset diskuterades. Alternativ behöver komma fram, frågan är inte avgjord.
- Grillar
Sida 1 av 2
2019-11-04

Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385
2 kolgrillar är på gång som används till utlåning. Gasolgrillen används internt.
- Sisu rapportering
VK fyller i möten för året och sammanfattar till SISU.
§10 Nästa möte, fikaansvarig:
14 oktober, Mathias fixar fika.
§11 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

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

…………………………………………………………………….
Karl-Erik Claesson
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