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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
Följande punkter behandlades även under dagens möte
Renovering bod Knähaken
Uthyrning fritidsvillan
Arbetsplikt utebanor
Fö beslöts att lägga föregående protokoll till handlingarna.

4

Allmän information
Kopparverkets IF, aktuell situation
Bokningssystem aktuell info
Thomas redogjorde för aktuellt läge vad avser samtalen med Matchi. Efter
en del kontakter med dem, kom vi fram till att det fanns för mycket turbulens
i företaget och att ett framtida samarbete troligen skulle blir besvärligt.
Dessutom visade sig prislappen vara alldeles för optimistisk jämfört med
dagens kostnadsramar. Vi har tagit fram ett annat alternativ till
bokningssystem, easysport, som vi tänker gå vidare med. Avtalet med
nuvarande system har sagts upp med möjlighet att återuppta detta fr o m
årsskiftet ifall vi inte skulle komma i hamn med easysport.,
Rapport till nästa styrelsemöte.
Renovering av boden
Renoveringen är klar och kostnaden uppgick till 44 kkr

Jernbro/H Berg

KIF styrelsemöte

17/18-03

Avtackning L Albertsson
Harald kommer att representera föreningen vid avtackningen kommande
torsdag. Pierre inhandlar en lämplig present
Avtackning J Bech Sörensen
Avtackningen kommer att göras under hösten, Harald bevakar tidpunkten.
Ny sammankallande i valberedningen
Eftersom Jan B slutar sin anställning på Kemira och därmed flyttar till Borås
måste vi ta fram en ny sammankallande till valberedningen. Harald
kontaktar Tom Paradis i ärendet
Förändring i styrelsen
Jörgen Heby meddelade att hans nya uppgifter inom Kemira delvis
kolliderar med rollen i föreningens styrelse varför han avsäger sig sin
styrelseplats per omgående.
Harald tackade för Jörgens engagemang och önskade honom lycka till i
den nya rollen
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Ekonomi
Bodil gick igenom det ekonomiska läget vilket påverkats negativt av
golvslipning i villan samt renoveringen av boden i Knähaken. Dessa
kostnader innebar att en försäljning av fondandelar fick göras .
Resultatrapporten bifogas till protokollet
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Sektionsrapporter
Skytte
Diskussion om hur vi skall göra med skyttebanan, sektionen behöver beslut
för att verksamheten inte skall upphöra helt. Finns olika scenarion för
sektionen. Hans och Pierre gör upp förslag hur problemen skall lösas.
Rååsnipan
Diskuterades olika scenarier kring snipans framtid med tanke på de
kostnader som kan hänföras till denna för de senaste åren.
Tidigare beslut att inte avveckla båten kvarstår dock skall hyresvillkoren
skärpas upp väsentligt.
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Övrigt
Uthyrning fritidsvillan
Villkoren för uthyrning av lokalen skall skärpas samt eventuella påföljder
tillämpas per omgående, dvs fakturering av städkostnader vid bristfällig
städning.
Enbart den som har bokat lokalen får hämta ut nyckeln i vakten samt
kvittera hyresavtalet. Vidare är det viktigt att kontrollen efter
uthyrningsperiodens slut fungerar som det är tänkt. Om nödvändigt bör
ersättare utses av Gunilla när hon inte har möjlighet att utföra kontrollen
själv.
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Arbetsplikt utebanor
Diskuterades huruvida rätten att teckna abonnemang på utebanor skall
kopplas mot en insats vid iordningsställande av banorna under april månad
altenativt att man betalar ett högre pris. Skälet till detta är att det är svårt att
få yngre medlemmar att ställa upp i detta viktiga arbete och att våra äldre
medlemmar får en allt tyngre uppgift på sina axlar.
Frågan diskuteras ytterligare vid nästa möte.
Översyn regler
Reglerna skall ses över i samband med införandet av ett nytt
bokningssystem. Ett första utkast bör vara framme till nästa styrelsemöte.
Revidering hemsidan
Samtliga inom styrelsen bör gå igenom hemsidan och ge återkoppling till
Hans för nödvändiga revideringar.
Pris/innehåll årskort 2018
Vid förra mötet föreslogs oförändrat pris på årskort vilket kvarstår.
Beroende på eventuellt nytt bokningssystem kan det finnas anledning att
titta över prisbilden och villkor för olika medlemsalternativ, som inte kräver
beslut på årsmötet.
Marknadsföring
Harald tar kontakt med Tom om marknadsföringen
Samverkan Göta
Göta har bytt sportchef vilket innebär att det finns skäl att ta förnyad kontakt
med dem avseende framtida samarbete. Harald tar den kontakten.
Rååsnipan
Kostnaden för bränsle skall tas ut i hyreskostnaden. Förslag tas fram inom
styrelsen
8

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 27 november kl. 16.30, Ordförande tackade de
närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Hans Berg
sekr

Justeras
Harald Simson
Ordf

