
KIF/ H Berg KIF styrelsemöte 2021-12-06 

Till Deltagare, styrelseledamöter 
  
Ärende KIF styrelsemöte 20/21-02 
  
Tid 2021-12-06  kl.16.45 
  
Plats Fritidsvillan 
  

 
Deltagare Harald Simson Ordförande 
 Bodil Pinzke Kassör 
 Hans Berg  Sekreterare 
 Gunilla Windahl 

Bent Simonsen 
Pierre Sjöström 
Göran Wennlid 
Richard Fordham 
 

Ledamot 
Ledamot 
Styrketräning 
Fiske 
Tennis 
 
 

   
1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2 Val av sekreterare/justeringsman 
 Hans utsågs till att föra dagens protokoll. Harald utsågs att justera protokollet. 
  
3 Föregående protokoll 
 Gjordes en genomgång av protokoll 210802 vars punkter kring framtidsgruppen och 

fritidsvillan finns med på dagens agenda. F.ö. inga synpunkter angående protokoll från 
årsmöte 210826 samt konstituerande möte 210901. Beslöts att lägga  protokollen till 
handlingarna. 

  
4  Allmän info  

Framtidsgruppen 
Vi måste vara överens i gruppen hur vi skall gå vidare och hur vi ser på framtiden. 
Finns det intresse att driva föreningen måste detta undersökas vidare. Vi får ta fram en 
plan för verksamheten. Ett möte med Kemira där vi får deras syn på föreningen. Efter 
det får vi bestämma hur vi gör. Förslag att vi tar kontakt med Kemira under januari, en 
grupp bestående av Harald, Hans och Pierre planerar för ett möte med Kemira 
 
Verksamheten 2023 
Kommer att bestämmas senare, se punkten ovan 
 
Prissättning 2022 
En höjning av friskvårdsbidraget med 100 kr beslöts på årsmötet. Oförändrade 
timpriser. 
Göta tennis 
För närvarande är det upp till Göta att se igenom sina möjligheter att driva sin 
verksamhet efter branden. Vi avvaktar tills vidare.  
 
Fritidsvillan 
Diskuterades huruvida föreningen skall fortsätta att hyra ut festlokalen. Detta med 
tanke på de problem som har funnits med skadegörelse på utrustning, bristfällig 
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städning etc. Efter en noggrann genomgång av problemställningen beslöts att sluta 
med uthyrning av lokalen även om detta innebär minskade intäkter med ca 30 kkr. 
Thomas ser till att bokningen spärras. 

  
  
5 Ekonomi 
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Aktuellt status 
Bodil redogjorde för läget till dags dato, se även resultatrapport (bifogas protokollet) 
Uthyrning av hallarna har gått bättre till medlemmar, sämre med uthyrning till externa. 
För att klara årets kostnader har det sålts fondandelar för 50kkr.  
 
Finansiering 2023 
Enligt prognos finns det ca 150 kkr i form av fonder kvar efter utgången av 2021 vilket 
innebär att det finns en viss möjlighet att hålla föreningen igång under 2023. Detta 
under förutsättning att medlemsantalet inte minskar för mycket och att man kan 
åstadkomma en fördelaktig avtalsförlängning. 
 
Sektionsrapporter 
-Fiske 
Fisketur genomfördes den 23 oktober med Rååbåtarna, med god uppslutning och 
vandringspriset gick vidare till Tommy Carlsson som fångade enda torsken för dagen. 
Korpfisket avslutades i november. Totalt blev det fyra tävlingar för samtliga divisioner.  
 
-Tennis 

 Träning pågår, det är tre grupper som tränar 
 
-Styrketräning 

 God beläggning under året som gått. Träningskortet gav ett bra tillskott i 
föreningskassan.  
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Övrigt 
Askeladden (fritidsbåten) som ägs tillsammans med facken på Kemira kommer troligen 
att säljas under våren för att ersättas med en mera lämplig båttyp. 
 
 
Nästa möte 
Nästa möte hålls den 7 februari 
 
Vid protokollet                                                Justeras 
Hans Berg                                                                Harald S 
                              
………………….                                                  ………………….. 
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