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Mötesprotokoll möte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2020-08-10
UIF-stugan
Närvarande
Frånvarande
Peter Svenningsson (PS)
Magnus Fleischer (MF)
Tina Waltersson (TW)
Viktor Kastanius (VK)
Jonas Lidén (JL)
Jan-Olof Sundh (JOS)
Annah Wik (AW)
Karl-Eric Claesson (KEC)
Mattias Josefsson (MJ)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justerare:
MJ väljs som justerare.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
PS går igenom våra föregående mötesprotokoll (2020-06-16) som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi
- Månadsrapport
Uteblir eftersom kansliet har semester och inte är på plats än.
- Sektionernas ekonomi, likviditet
Vi gick igenom konton för varje sektion. Vi behöver boka in ett möte med banken för att se över
räntorna för lånet.
PS tar kontakt med Hellström för en avläggning för hur de tänkt för kommande år.
Hockeyns skuld till HS är nu 300 000 efter en nedskrivning för att de fyllt de vakanta
styrelseposterna.
§6 Hemsida och Epost
En epost för mottagande av fakturor har skapats och samtliga fakturor som rör UIF ska komma in
där. faktura@uif.se
VK kollar upp digital signering för att kunna skriva på protokoll.
§7 Underhållsplan – målning invändigt via hockeyn med start i augusti.
MJ och VK fick uppdrag att kolla upp läget för att måla om i UIF-stugan. De tog då kontakt med ett
lokalt företag för att få offert. Företaget kom då tillbaka med en kostnad. VI vände oss då inom vår
egen förening och frågade Hockeyn om de kunde utföra detta själva och få motsvarande summa
nedskriven på det interna lånet. Förutsättning är att arbetet utförs fackmannamässigt. Hockeyn
ska då utföra detta senast slutet på september.
Det ska sättas upp ”rökförbuds”-skyltar i UIF-stugan enligt tillsyn från kommunen. PS har beställt
och förväntas vara uppe inom kort.
§8 Tipspromenader:
Styrelsen beslutar att tipspromenaderna utförs som planerat fast med anpassning för att minimera
trafik i stugan.
Betalning sker endast via kort/swish. Tina undersöker också möjligheten för att kunna köpa
tipslapp i förtid.
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Servering avvaktar vi med tills vidare. Start sker den 6 september.
§9 Personal
Se bilaga.
§10 Övrigt
- Kontakt med kommunen
KEC och MF ska inventera beröringspunkterna med kommunen.
- Hotell Lassalyckan info
Som det ser ut nu så håller tidsplanen för att XCC ska öppna i oktober och Hotellet vid årsskiftet.
- Corona, avstämning
Kansliet tar emot besök genom luckan. Egentligen annars inget nytt förutom det som diskuterats i
andra punkter.
- WC 2021
Vi är nu med I kalendern och det beslutade datumet är 16–17 januari. Många beslut som inväntas
för att klargöra hur hösten och vintern blir. 2 oktober är det ett möte i FIS som troligtvis blir en
viktig stolpe.
- Stadgar
MJ och KEC skapar en arbetsgrupp och tillfrågar Börje Enander som medhjälpare för att uppdatera
stadgarna.
- Kommande möten
Huvudstyrelsen träffas den 21 augusti kl 17:00. Aktivitet och plats kommuniceras senare.
På mötet den 7 september ska Johan Falk presentera asfaltbanan.
§11 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

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

…………………………………………………………………….
Mattias Josefsson
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