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Ordförande
Kassör
Sekreterare
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 protokollet från 06-12-21. Beslöts att lägga protokollet till
handlingarna.

4

Allmän info
Sporthallen
Det har kommit förslag från Göta att bekosta inläggning av ett hard-court underlag i
sporthallen. Detta med tanke på deras prekära situation vad avser träningstider för sina
medlemmar. Harald presenterade detta för representanter för Kemira, som inte har
några invändningar. Därefter har Göta tagit in offerter för genomförande av projektet
som preliminärt skall ske under v 8. Offerten bifogas till dagens protokoll. Information
har gått ut till berörda inom innebandy, badminton och fotboll. Diskuterades för och
nackdelar med den nya beläggningen som troligen gör det svårt att ha andra aktiviter
än tennis i sporthallen. Diskuterades hur många badmintonbanor som behövs och var
dessa skall placeras. Beslöts att det bör vara tillräckligt med två banor samt att ge
badmintongrupperna i uppdrag att testa spel i plasthallen för att sedan ta beslut var
markeringen skall göras.
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Avtal KIF-Kemira 2023
Ett avtal är framtagits för 2023 men inte signerats än (bifogas till protokollet)
Kostnaden är oförändrad 150 000/år
Medlemsdag
Föreslogs att dela upp aktiviteterna på två dagar. Huvudobjektet är tennisbanorna samt
löpslingan. Beslöts att genomföra arrangemanget 22-04-02 samt 22-04-09. Inbjudan
skickas ut genom Gunilla. Emma och Bent är ansvariga vad avser tennsbanorna.

5

Ekonomi
Aktuell status
Bodil redogjorde för läget till dags dato, se även resultatrapport (bifogas protokollet)
50 000 minus 2021, 150 000 kvar i fonder, beslut har tagits tidigare att sälja fonder för
50 000 för att täcka underskottet. Beslutet att inte hyra ut fritidsvillan innebär ett icke
oväsentligt ekonomisk bortfall för 2022 som dock kan vägas upp genom ökade intäkter
från sporthallen med tanke på Götas intressen.
Till dags dato har ca 90 personer förnyat sitt medlemskap. Antalet medlemmar var 159
för 2021.

6

Sektionsrapporter
Tennis: Träning 3 grupper som håller på
Styrketräning: Bra uppslutning och det fungerar bra
Fiske: Kallelse till årsmöte i Corpen har gått ut. Det finns risk att det inte blir någon
fortsatt verksamhet med tanke på dåligt intresse att engagera sig i styrelsen. Göran
bevakar våra intressen.

7

Årsmöte 2022-03-31
Valberedning: Harald har kontaktat valberedningens ordförande Tom Paradis.
Verksamhetsberättelsen: Hans tar fram denna
Kallelse: Hans ser till att kallelse kommer ut i tid (3 veckor innan möte)
Praktiska frågor
- Bokning restaurang ”Grytan”: Hans ansvarig
- Förbeställning av mat: Hans ansvarig
- Gäst på årsmötet: Pierre tog på sig att bjuda in någon intressant person.
- Närvarolotteriet: Bodil ansvarig
- Avtackning funktionärer: Harald ansvarig ihop med styrelse

8

Övrigt
- Städning sporthall, Vi fortsätter med nu gällande rutin, vilket innebär en städning i
veckan. Skulle detta vara otillräckligt tas en diskussion med Göta .
- Städning klubbhuset och sociala utrymmen fortsätter som hittills. Vi får se hur effekten
av Götas närvaro blir framöver. Pierre håller koll på detta.
- Kemira har bett oss att göra en beskrivning av den yttre statusen på fritidsvillan,
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klubbhuset och hallarna. Harald och Pierre handlägger.
- Fritidsbåten, tanken är att sälja båten i början av säsongen samt inhandla en mera
lämplig dito. Beslöts att köpa test av ersättningsbåt via Råå Marinmekano vilket
beräknas till ca 2-3tim.
- Beslöts att skicka blommor till begravningen av Bengt Svensson. Eventuellt
representeras föreningen av Tom Paradis. Harald kollar om Tom har möjlighet.
9

Nästa möte
Årsmöte den 31 mars

Vid protokollet
Hans Berg
………………….

Justeras
Harald S
…………………..

