Ulricehamns IF
Idrottsgatan 8
523 33 Ulricehamn
Orgnr 865500-3385

Mötesprotokoll möte Ulricehamns IF
Mötesdatum
Plats
2020-10-12
UIF-stugan, klubbrummet
Närvarande
Frånvarande
Peter Svenningsson (PS)
Karl-Eric Claesson (KEC) (delvis)
Tina Waltersson (TW)
Jonas Lidén (JL)
Annah Wik (AW)
Mattias Josefsson (MJ)
Magnus Fleischer (MF) dig.
Jan-Olof Sundh (JOS)
Viktor Kastanius (VK)
Mötespunkter
§1 Mötet öppnas
Ordförande PS förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justerare:
VK väljs som justerare.
§3 Godkännande av dagordningen:
Den föreslagna dagordningen godkänns.
§4 Föregående protokoll
PS går igenom våra föregående mötesprotokoll (2020-09-07) som godkänns av mötet.
§5 Ekonomi
- Månadsrapport
MF går igenom månadsrapporten för varje sektion.
Sporter med publik är påverkade ekonomiskt av Corona och vi känner att det är dags för en extra
avstämning till detta. Detta tar vi upp på ordförandemötet i november som en speciell punkt där
sektionerna får förbereda sig.
Nedräkning på den interna skulden från Hockeyn till HS sker i samband med bokslutet.
- Sektionernas ekonomi, likviditet och verksamhetsrapport.
Bordtennis har fått ett stort uppsving på antal deltagare så nu är alla existerande träningstider
fullbokade. Flaskhals med antal tränare.
Sektionen har tävling på lördag och den är fulltecknad!
Skidorna har kommit igång på höstkanten och haft upptakt förra helgen, även ett hemmaläger är
utfört! Idre lägger ut snön den 16 oktober så då åker seniorerna upp och kör ett läger.
- Lån, räntor.
MF går igenom lånen totalt för föreningen. Ny kontakt på Sparbanken.
2020-11-10 går Boulens nuvarande lånevillkor ut. Boulen väljer att amortera 50 tkr. Lånet binds
om på 1 år.
- Medlemsavgifter
Tappar vi intäkter för att vi inte har tillräcklig uppföljning från systemet idrottonline?
MJ tar kontakt med Sten ang att komma med på mötet i januari.
VK tar kontakt med kansliet för att få fram resultatet av förra årets ej inbetalda medlemsavgifter.
§6 Hemsida och Epost
- Digital signering
Vi skjuter fram denna fråga.
- Word-mall och Powerpoint-mall
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Word-mall finns framtagen. Power-point mall köps in via IPM – förhoppningsvis kan denna också
presenteras vid ordförandemötet i november tillsammans med brevmallen. VK ansvarar.
§7 Underhållsplan – målning invändigt via hockeyn med start i augusti.
- Målning invändigt via hockeyn klart.
Avskrivning 60 tkr av lån till HS. görs som tidigare bestämt i samband med bokslut.
- Rökförbudsskyltar uppsatta
- Behov kommande åtgärder
MJ tar kontakt med stuggruppen om underhållspärm. AW fixar excel-fil som kan fyllas i allt
eftersom.
§8 Tipspromenader:
- Nytt fikaupplägg, coronaavstämning
TW presenterar testupplägget som Boulen kört nu 2 ggr. Både Boule och Stuggruppen tyckte det
fungerade bra! Både rättning och fika skedde då i Boule-hallen. Vi fortsätter med detta upplägg till
Jul-uppehållet. Nytt beslut tas i samband med årsskiftet och uppstarten igen i februari.
§9 Personal
Hanteras inom styrelsen. Se bilaga.
§10 Övrigt
- Kontakt med kommunen
Frågan kvarstår. KEC + MF agerar arbetsgrupp.
KEC och MF träffas med kansliet och tar fram en inventeringslista över beröringspunkterna.
MF poängterar att han kommer ha svårt att vara med på möten i Ulricehamn under dagtid så efter
inventeringen så tas ev en ny arbetsgrupp fram.
- Hotell Lassalyckan info
Inget nytt. Utbyggnad följer planen.
- Corona, avstämning
Förslag om text för hela UIF från UIF skidor i Coronatider. Förslaget skickas ut till ordföranden i var
sektion som får återkomma med ev synpunkter. Texten läggs ut på hemsidan på söndag. (Läs
18/10). Varje sektion kan hänvisa till denna text.
- WC 2021
KEC presenterar. Vi ligger kvar i kalendern som tidigare planerat. Har fått en del positiva besked nu
under början av oktober.
Snösäkert har beslutat att bygga ut/förbättra snösystemet.
- Beslut om nästa steg för Multibanan.
Skall UIF gå vidare att bygga en multibana om bidrag erhålls av allmänna arvsfonden?
I dagsläget är det endast förstudien som är diskuterad med kommunen.
Styrelsen väljer att gå vidare med projektet.
UIF genom KEC kontaktar kommunen för att diskutera frågan officiellt.
- Stadgar
Enander är kontaktat och frågan är igång. Planerad igångsättning är efter årsskiftet.
- Genus- och mångfaldsplan (JL)
Frågan jobbas på.
- Alkohol- och drogpolicy (JL)
Utkast är framtagen av JL. Några justeringar görs och sedan presenteras detta på
ordförandemötet.
§11 Kommande möten
- Ordförandemöte
9 november kl 18:00. Hyllan är bokad.
- Julsamverkan 7 dec kl 18:00
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TW har kontaktat catering för mat.
§12 Mötet avslutas:
PS tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet:

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

…………………………………………………………………….
Viktor Kastanius
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