Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll Styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
2019-10-14
Närvarande
VIKTOR KASTANIUS (VK)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
TINA WALTERSSON (TW)
JONAS LIDÉN (JL)
PETER SVENNINGSSON (PS)
ANNAH WIK (AW)
MATHIAS JOSEFSSON (MJ)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)

Plats
UIF-Stugan
Frånvarande
MAGNUS FLEISCHER (MF)

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat.
§2 Fastställande av justeringsman
TW 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:
- Hockey: Kristin Lindh och Louise Malm är upplärda av VK. Både hemsida och sociala
medier är igång. Dessa två är början till en ”arbetsgrupp” som skall hantera detta.
- Skidor: Skidorna är lite mer igång sedan tidigare. Anette är inte längre verksam inom
denna del. Tanken här är egentligen samma, att ha en arbetsgrupp där fler kan utföra så
att det inte är så sårbart. JL stöder.
Uppdatering HS hemsida: se över uppdateringen på möten. Viktor och Jonas utför.
§6 Ekonomi:
- Månadsrapport september
PS drar månadsrapporten för respektive sektion. Högsta noteringen på Hockeyns föreningskonto
gällande likviditet på många år.
- Ishockeyns ekonomi
PS var på ett ledarmöte där han på ett tydligt sätt ville kommunicera allvaret i situationen. Den
tuffa delen i budgeten är att nå summa på sponsring, 600 tkr ska in. Än så länge har endast drygt
200 tkr kommit in. Även materialdelen är tuff. Positiv känsla i mötet. Amorterar de av lånet mot
oss räknar vi av ytterligare 50% av summan som amorteras.
- Långsiktig ekonomi UIF
Golv i möteslokalen behövs inte bytas på flera år som det ser ut nu enligt Johan A på Byggarvid.
Förslaget att byggarvid ska kunna leverera en underhållsplan? PS frågar Johan Abrahamsson.
Vid apparatrummet skall sättas upp klinker vid vattenpost.
MF tar fram en mall för underhållsplan som denna information kan fyllas i.
Elen räcker inte i köket när det är full aktivitet. TW kollar upp och informerar styrelsen om åtgärd
av Bogesunds El och tele.
Sida 1 av 2
2019-11-04

Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385
- Amortering Lån
En Extraamortering på 100 000 kr har utförts på våra lån.
- Byte till fast ränta på del av lån?
PS tar kontakt med MF för att se över möjligheterna att omförhandla räntan på det rörliga lånet.
Vi binder det inte till fast som det ser ut nu.
§7 Beslut om utträde för UIF skidor i västgöraloppsföreningen:
Styrelsen har tagit ett beslut mailledes om utträde ur västgötaloppsföreningen via ordförande
Göran Johansson. Göran har bekräftat mottagandet av beslutet.
§8 Tipspromenader:
TW har efterfrågat inkomsterna kring tipspromenaderna och fikat men inte fått återkoppling än.
Fråga kring tiderna för tipspromenad start kommer upp. Bordlägger frågan framåt.
Våfflor har tagits emot tacksamt!
§9 Övriga frågor:
- Agenda ordförandemöte
PS visar förslag på agenda till ordförandemöte. (strategi UIF, ekonomi, WC 2021, kort lägesrapport,
HS framtida fokus, UIF dag eller dyl, övrigt.)
- Hotell Lassalyckan info + målhus
KEC rapporterar. Vi stiger av förslaget att kombinera med Hökerum Fastighets alternativ om
nysatsning. Vi tar istället fokus på att sätta upp en helt egen lösning. Det alternativet vi är inne på
nu är att hyra bodar. Vi förhandlar med kommunen.
- WC 2021
Det blir antingen 16-17 eller 30-31 januari. Beslut kommer 17-18 oktober.
- Julsamkväm
9 december. TW har tagit kontakt med Ann-louise som tidigare gjort mat. Vi bjuder damerna som
varit med och hjälpt till nu efter damklubben lagt ner. TW fixar present till personal inom UIF och
USE. JOS kollar möjlighet till någon julost till stuggruppen + upplägg på pingisturnering.
PS tar fram inbjudan samt lista på kallade.
Kansli fixar glögg och pepparkakor.
- Föreningsmöte
På agendan var:
Konståkningen ska hålla i SM nu i december, evenemangskalender, Multibana och planerna kring
lassalyckan.
§10 Nästa möte, fikaansvarig:
14 oktober, TW fixar fika.
§11 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

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

…………………………………………………………………….
Tina Waltersson
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