KIF/ H Berg

KIF styrelsemöte

Till

Deltagare, styrelseledamöter

Ärende

KIF styrelsemöte 20/21-05

Tid

2021-08-02 kl.16.30

Plats

Fritidsvillan

Deltagare

Harald Simson
Bodil Pinzke
Hans Berg
E Andersson
Thomas Pinzke
Gunilla Windahl
Bent Simonsen
Pierre Sjöström
Göran Wennlid
Richard Fordham

2021-11-08

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Styrketräning
Fiske
Tennis

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Val av sekreterare/justeringsman
Hans utsågs till att föra dagens protokoll. Harald utsågs att justera protokollet.
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Föregående protokoll
Gjordes en genomgång av protokollet 210503. Följande punkter berördes även under
dagens möte
Fritidsbåten
Fritidsvillan
Årsmöte
Höastens fisketur
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna.
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Allmän info
Fritidsbåten
Konflikten med säljaren är löst vilket innebär att föreningen och säljaren står för vars en
del av reparationskostnaden för lagerhuset till propelleraxeln. Konstaterades att båten
för övrigt inte är den mest lämpliga för Öresund och att vi undersöker möjligheten att
hitta en mera lämplig dito framöver. Eventuellt byte skall bekostas av en framtida
försäljning av Askladden.
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Framtidsgruppen
Inga större förändringar. Pierre har fortsatt kontakt med Sagax för att får fram en
eventuell kostnad för anläggningarna. Vidare har det framkommit att Kemiras plan att
bygga ett nytt laboratorium troligen försenas med ytterligare ett år. Ideer på att uppta
diskussioner med Kemira kring detta skall tas fram. Villkoren för en eventuell avyttring
av utomhusbanor borde kunna vara en del i detta. Harald tar fram ett utkast till
avtalsförslag.
Fritidsvillan
Med tanke på slopade restriktioner kring Coronan beslöts att öppna upp
bokningssystemet för fortsatt uthyrning.
Vidare beslöts att glasbeståndet till festlokalen skall kompletteras. När det gäller
diskmaskinen fastslogs att den inte är optimal men att det i dagsläget inte är aktuellt
med utbyte. En komplettering vad avser beskrivningen av lokalen bör poängtera
diskmaskinens brister.
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Ekonomi
Aktuellt status
Bodil redogjorde för läget till dags dato, se även resultatrapport
Våra intäkter är ca 15 kkr lägre och kostnader ca 3 kkr högre än motsvarande period
förra året.
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Sektionsrapporter
-Fiske
Corpfisket startas upp i slutet av augusti. Inbetalda avgifter från förra årets inställda
säsong tillgodoräknas.
Beslöts att även i år genomföra en fisketur för samtliga medlemmar. Göran kollar upp
lämpligt datum i oktober månad. inbjudan skickas ut under september.
Styrketräning
Lokalen nyttjas flitigt. Under Coronatiden har det kommit till en del nya medlemmar.
Tennis
När det gäller utomhusbanorna hade Göta ett högt uttag av timmar i år vilket var
glädjande. Träning har genomförts utomhus och planeras även att genomföras
inomhus under höst/vinter.
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Årsmöte
-Valberedningen
Valberedningens förslag finns framme.
-Verksamhetsberättelsen
Hans gör en sista uppdatering
-Kallelse till årsmötet
Skickas ut i dagarna av Hans
-Friskvårdsavgift 2022
Styrelsen kommer att föreslå en höjning med 100 kr vilket innebär att
friskvårdsavgiften 2022 blir 600 kr

KIF/ H Berg

KIF styrelsemöte

2021-11-08

Praktiska frågor
-Gäst årsmöte
Harald har kontakt med ägaren till Rååbåtarna.
- Bokning koppargrytan
Tidigare fanns det en tanke att hålla mötet i fritidsvillan vilket diskuterades ytterligare.
Hans fick i uppdrag att boka Grytan.
- Förbeställning mat
Även här fanns det en alternativ lösning tidigare som nog hade varit för besvärlig att
genomföra. Hans beställer sjömansbiff samt salladstallrik .
- Närvarolotteri
Bodil införskaffar lämpligt pris. Lottring finns kvar sen förra årsmötet.
-Avtackning funktionärer
Harald tar reda på om det är någon som skall avtackas i samband med årsmötet.
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Övrigt
-Höstens fisketur
Genomförs 21-10-23 0800 med rååbåtarna. Föreningsmedlem får ta med sig en gäst
på turen.
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Nästa möte
-Årsmöte 2021-08-26
Vid protokollet
Hans Berg
………………….

Justeras
Harald S
…………………..

