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Mötesprotokoll 2020-02-17 Styrelsemöte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2020-02-17
UIF-stugan
Närvarande:
Frånvarande:
TINA WALTERSSON (TW)
JAN-OLOF SUNDH (JOS)
ANNAH WIK (AW)
VIKTOR KASTANIUS (VK)
MAGNUS FLEISCHER (MF)
MATTIAS JOSEFSSON (MJ)
KARL-ERIK CLAESSON (KEC)
PETER SVENNINGSSON (PS)
JONAS LIDÉN (JL)
BÖRJE ENANDER (BE)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justeringsman:
JL väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
KEC går igenom föregående mötesprotokoll (2020-01-13) som godkänns av mötet.
§5 Månadsrapport januari:
- Ishockeyns ekonomi:
Lotteri: Vi vill ha en statusuppdatering på läget på lotteriförsäljningen. Viktigt att pengarna vid
försäljning av billotterna går in snabbt på avsett konto.
När pengarna kommer in som hör till billotteriet så flyttas det över till avsatt konto.
Hockeyns prognos i budget ser ut att hålla ”0”-resultat enligt de själva.
- Övriga sektioners ekonomi:
Skidor: En del intäkter som uteblir pga snöbrist men trots detta ser budgeten ut att hålla.
Boulens verksamhet tuggar på, mycket verksamhet och intresse!
Bordtennis, fortsatt stabil.
HS, ser också stabilt ut.
- Budgetdirektiv och budget 2020–2021 måste startas
MF läser in sig på tidigare direktiv och snackar ihop sig med PS.
- Långsiktig ekonomi UIF:
PS visar utvecklingskurva för vår likviditet och våra lån.
§6 Hemsida och epost – VK:
Följande filer skall läggas in i mappstrukturen i Teams: Budget, årsredovisningar, protokoll.
§7 Underhållsplan:
PS tar kontakt med Byggarvid för tips.
§8 Tipspromenader:
Har startats upp nu igen efter uppehåll över vintern.
§8 Övrigt:
- Hotell lassalyckan info
Inget nytt.
- Ev stadionhus
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Inget nytt
- WC 2021
Konceptuell utveckling som pratades om på förra mötet ses som färdigt.
Det är i full gång, OC har träffats en gång här nu under våren.
Om det blir kallt under mars så kommer det att sprutas snö till sparande.
- Medlemslotteri
HS beslutar att ha kvar medlemslotterierna men att vi justerar dragningarna till kvartalsvis. TW
kollar upp utbetalningarna.
- Hörselslinga
Svår att installera i taket, nytt förslag att dra den utmed golvlisten. Utreds.
- Belastningsregister
From 2020 är det krav på att alla föreningar ska ha koll på samtliga funktioners belastningsregister
som härrör verksamhet med ungdomar under 18 år.
- Utvecklingsråd, 3 mars
Nytt möte. KEC informerar.
- Reservort SM-veckan
Beslut från HS att vi godkänner att Borås skulle få hyra UIF-stugan och Boule-hallen till ordinarie
priser om det skulle komma till det.
- Datum för nästa möte
16 mars kl 18:00
6 april kl 18:00
11 maj kl 18:00
15 juni kl 18:30.
§9 Valberedning informerar:
BE är här och informerar om situationen för omval och vilka som sitter kvar ytterligare ett år.
§10 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:
…………………………………………………………………….
Jonas Lidén
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