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Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Fastställande av justeringsman:
VK väljs som justeringsman.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående mötesprotokoll:
PS går igenom föregående mötesprotokoll (2020-02-17) som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi:
- Månadsrapport februari
PS och MF går igenom sektionernas ekonomi. Boule går starkt. Generellt så är många sektioner
påverkade av att evenemang ställs in.
Hockeyns ekonomi är såklart enormt påverkad av situationen. De har tvingats ställa in 2 cuper och
förväntas förlora mycket pengar på detta. Billotteriet kan rädda en del av tappet så viktigt att alla
medlemmar i sektionen gör vad man kan för att få ut så många lotter som möjligt.
Om sektionen inte säljer slut alla lotter så kommer dragningen endast att ske på de köpta lotterna.
Skidorna har gått lite bättre än vad man budgeterat.
Bordtennis stabilt.
- Budgetdirektiv och budget 2020–2021,
MF och PS presenterar förslag. Internprissättningsmodellen diskuteras. Diskuterar även
medlemsavgifterna som enskild post.
Tidsplan:
2020-05-08 får sektionerna sitt utfall för 2019/2020
2020-05-24 sektionerna ska vara klara med sina budgetar
2020-05-29 träff med revisorer
2020-06-16 Årsmöte
§6 Hemsida och epost – VK:
VK ansvarar för att börja ta fram en policy gällande användning av detta.
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Mailadresser håller på att installeras ute i sektionerna. Viktigt att alla som har en epost kommer
igång att använda det. I vår sharepoint så kommer vi igång med att lägga våra filer för att stärka
arbetet framåt.
JL är med på bordtennisens styrelsemöte för att hjälpa till med igångsättning av epost och
sparande av filer.
§7 Underhållsplan:
PS har tagit kontakt med Byggarvid för tips om underhållsarbete. Pärm ska finnas i UIF-stugan.
§8 Tipspromenader status och beslut pga corona:
Vi väljer att ha våra tipspromenader öppet, dock stänger vi serveringen tillsvidare.
Fråga tas upp hur långt in på våren vi ska köra? Samt även ifrågasättande om man ska köra
vasaloppssöndagen?
§9 Ordförandemöte 6 april: Agenda
PS går igenom den tänkta agendan för mötet.
Vi vill diskutera medlemslotten tillsammans med sektionsansvariga. JL gör nulägesanalys.
§10 Övrigt:
- Hotell Lassalyckan info
Inget nytt.
- Ansökan om medlemskap i friidrottsförbundet.
Vi godkänner att UIF-skidor ansöker om medlemskap i friidrottsförbundet.
- Corona, avstämning och uppdatering hemsidan
Viktigt att sektionerna följer sin verksamhets riktlinjer som rekommenderas av idrottsförbundet.
Mailkorrespondens mellan HS och respektive sektion har skett utmed veckan.
Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer alla uppdateringar som sker utmed vägen för
alla kommande evenemang.
Vår utgångspunkt är att så mycket som möjligt ska kunna pågå och att fortsätta hålla öppet men
att alla såklart gör vad de kan för att minimera smittspridning. Är man sjuk stannar man hemma.
VK lägger upp en text på hemsidan som vi gemensamt går igenom som speglar generella läget men
även specifikt om beslutet om tipspromenader enl ovan.
Våra styrelsemöten hålls som vanligt, är man sjuk så är man istället med via Teams. HS köper in en
konferenshögtalare för att underlätta för detta. Att denna finns skall kommuniceras ut till
sektionerna så att man kan få låna denna. Bokas via Marie.
- Stadionbyggnad, bygglovstatus, bidrag och kostnader
PS informerar. Bygglov är inskickat, fått svar på att det måste ändras till permanent istället för
tillfälligt. Bidragsansökningar är inskickade.
Vi skapar ett separat möte (PS, MF, KEC) för att hantera frågor kopplade till detta. Behov,
ekonomi, uthyrningsmöjligheter, bidragsansökningar, bygglovet osv. Många stora frågor som
måste hanteras innan vi kan trycka på ”kör”.
HS är generellt positiva till att fortsätta arbetet för att få till en stadionbyggnad men vill se vad
bidraget blir från RF, hur blir det med bygglovet och den totala budgeten med kostnad och
hyresintäkter.
- WC 2021
PS informerar. Många frågor som kommer upp i och med Corona här också såklart. OC-möte pågår
samtidigt som vårt möte.
- Övrigt
Inköpsansökan genskjuts till nästa möte.
- Kommande möten:
6 april – ordförandemöte.
11 maj
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16 juni (obs ändrat) kl 18:00
Vi hoppas på att kunna hålla våra möten live men Teams fungerade väldigt bra!
§10 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

……………………………………………………………………
Annah Wik

Justeras:
…………………………………………………………………….
Viktor Kastanius
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