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Mötesdatum
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Närvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
ANNAH WIK (AW)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
MAGNUS FLEISCHER (MF)
MATTIAS JOSEFSSON (MJ)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)

Plats
UIF-stugan
Frånvarande:
PETER SVENNINGSSON (PS)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
JONAS LIDÉN (JL)

Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Vice ordförande KEC förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justeringsman:
MF väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
KEC går igenom föregående mötesprotokoll (2019-11-18) som godkänns av mötet.
§5 Månadsrapport december:
- Ishockeyns ekonomi
Förra rapporten vi såg från UIF Hockeyn såg lite bättre ut, nu är vi tillbaka i en situation som ser lite
mörkare ut, månadens rapport för hockeyn jämfört mot periodbudgeten är minus 85 000.
Hökerum Bygg har satt igång en aktivitet, Företagshockey, där intäkterna går till Hockeyn. Dessa
pengar förväntas komma in i slutet på januari. Där kan väntas ca 80’. Det finns därför en
intäktsnivå som ändå kan uppfattas som i nivå med de kända kostnaderna hittills.
Om det händer att det inte finns tillräckligt med medel på kontot för att betala räkningar så
kommer HS inte längre ta pengar från HS-konto för att täcka differensen utan då kommer en extra
påminnelse att skickas till hockeyn med en fråga om hur de löser att få in pengar.
HS beslutar om en intern beställningsrutin införs. AW fixar en mall.
Sektionen måste samla sig till en styrelse som fungerar.
- Övriga sektioners ekonomi
Kommentarer från skidorna, med snön som uteblir så är det många intäktssidor som påverkas.
Trots detta så ser prognosen ut att bli som budgeten är satt sedan tidigare.
Skidorna har fått in bidrag för att köpa in material för skidskytte för att kunna variera sina
träningstillfällen.
De andra sektionerna ser ut att följa budget. Ingen ytterligare kommentar.
§6 Hemsida och epost - VK:
Utbyte till Microsoft sker imorgon. Så fort detta är färdigt så kan vi gå ut till respektive sektion och
fråga vilka som behöver epost-adresser.
Följande domäner har köpts:
UIFboule.se
Uifbordtennis.se
Sida 1 av 2
2020-01-18

Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385
§7 Underhållsplan
Lite frågetecken kring vad som skett och inte sedan förra mötet. Vi skjuter upp frågan till nästa
möte.
§8 Tipspromenader
Nu är det uppehåll. VI ligger väldigt bra till hittills. Positiva kommentarer.
§8 Övrigt:
- Ulricehamn reservort till Borås för SM-vecka 2021. Fråga via Ukn
Finns en officiell förfrågan från Borås stad om att Ulricehamn skulle vara reservort till SM-veckan
3-7 februari 2021.Frågan är inte avgjord utan utredning pågår.
- Ev målhus
Ansökan om kostnadskrävande projekt har skickats in till Ulricehamns kommun.
Ansökan om bygglov har också skickats in.
- WC 2021
Nu är det ganska exakt ett år kvar till tävlingarna. Nu fokuseras det lite extra på konceptuella
sponsorpaket. Lite frågeställningar kring läktaren och banan nu när den är så mycket kortare iom
sprint-tävlingar. Publikfest är fortfarande ett begrepp som gäller.
- Medlemslotten
Konceptuell utveckling? TW kollar upp ekonomin i projektet. Vi genskjuter frågan till nästa möte
och tänker igenom projektet.
- Tavlor till gemensamma utrymmen UIF-stugan
Det är på gång tavlor till den stora salen med bilder från bl a världscupen.
- Datum för nästa möte
17 februari kl 18:00
Preliminärt 16 mars kl 18:00
Preliminärt 6 april kl 18:00
Preliminärt 11 maj kl 18:00
Preliminärt årsmötesdatum 15 juni kl 18:30.
§9 Mötet avslutas:
KEC tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:
…………………………………………………………………….
Magnus Fleischer
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