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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 
 Harald går igenom föregående protokoll, inga kommentarer. 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
  
4  Allmän info 

a) Möte Kemira-KIF 
Harald rapporterade från mötet med Kemira, Hans och Harald träffade 
Lennart och Mårten för att diskutera framtiden för KIF/anläggningar. 
Lennart (VD Kemira) kommer att avgå till hösten, just nu vet vi inte vem 
som efterträder honom men Mårten kommer att vara vår kontaktperson på 
Kemira framöver avseende gällande avtal och eventuella investeringar. 
Något svar vad som händer när avtalet löper ut 2021 kan inte ges i nuläget 
dock menade Lennart att någon förändring i nuvarande avtal fram till 2021 
knappast är trolig pga av VD byte. 
 
Kemira kommer att göra reklam i sitt infoblad för KIF med bilder och text, 
Harald skall se till att de får material. 
 
Mårten skall kontakta kommunen för att se om man kan ändra i 
detaljplanen för området som disponeras av föreningen för att trygga vår 
verksamhet.  
 
b) Bokningssystem, aktuellt läge 
Thomas har gått igenom offerten från Matchi vilket innebär en viss 
besparing. Genomgång av offertunderlaget samt eventuella förändringar  
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kommer att diskuteras under sommaren. Eventuellt beslut om byte av 
system bör vara taget innan september månads utgång. 
En demo skall sändas ut som vi kan utvärdera och komma med förslag om, 
rapport till nästa möte. 
 
c) Renovering bod, Knähaken 
Harald rapporterade att arbete pågår och att det snart är klart. 
 
 

  
  
5 Ekonomi 
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Aktuellt status 
 
Bodil rapporterade om budgeten och konstaterade att antalet medlemmar, 
jämfört med vid samma tidpunkt förra året, har gått ner. Med tanke på 
slipning av golvet i villan samt renovering av boden i Knähaken kommer 
årets kostnader att ligga högre än inkomster vilket troligen innebär en viss 
avyttring av fondandelar, se även bifogad resultatrapport  
 
Sektionsrapporter 
-Skytte, Hans rapporterade att det behövs hjälp med att få ordning på 
skyttebanan, det finns mycket ogräs som man måste få bort, och så 
behöver man lägga ner arbete på att renovera skjuthallen, man behöver ta 
in offert på det arbetet. Detta diskuteras ytterligare på nästa styrelsemöte. 
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Övrigt 
a) Uthyrning fritidsvillan 
Med tanke på klagomål avseende bristfällig städning diskuterades om 
uthyrning av villan skall begränsas till en gång per helg eller om dagens 
rutiner med fler uthyrningar skall fortsätta. Eftersom Gunilla inte var på plats 
tas punkten upp vid nästa möte för beslut. 
Hans föreslog att villan skulle kunna hyras på timbasis för möten och 
konferenser under veckans vardagar, vilket även det diskuteras ytterligare 
vid nästa möte 
 
b) Arbetsplikt utebanorna 
Vi måste bli fler som hjälper till att få ordning på banorna, det är alltid 
samma folk som ställer upp. Föreslogs att en förutsättning för att teckna 
abonnemang skulle vara att man gör en viss insats på banorna under april 
månad. Eftersom varken Richard eller Emma var närvarande diskuteras 
detta vidare vid nästa styrelsemöte 
 
c) Prissättning anläggningar 
Enligt beslut på årsmötet är kostnaden för aktivitetskortet 500 kr för 
innevarande verksamhetsår 
Diskuterades och beslöts prisjusteringar för årskort från 3000 kr till 3500 kr. 
Timpriser för anläggningsdelar, exkl styrketräning och solarium, höjs till 100 
kr. Prisjusteringar träder i kraft 180101. 
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d) Byte av lysrör i hallarna 
Innan höstsäsongen genomförs ett begränsat byte av lysrör i både plast – 
och sporthallen. Harald handlägger. 
 
Nästa möte 
Enligt kalender måndagen den 28 augusti kl 16.30 plats: klubbstugan 

  
 Vid protokollet                                                    Justeras 

Hans Berg sekr                                                Harald Simson Ordf 
                              
………………..                   …………………. 

  
  
  
  
  
 


