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Till Deltagare, styrelseledamöter, verkställande utskott 
  
Ärende KIF styrelsemöte 17/18-04 
  
Tid 2017-11-20  kl.16.30 
  
Plats Föreningsvillan 
  
 
Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Hans Berg 
Bodil Pinzke 

Sekreterare/skytte 
Kassör 

 Pierre Sjöström 
Tomas Pinzke 
Gunilla Windahl 

Styrketräning 
Ledamot 
Ledamot 

 Emma Andersson 
Göran Wennlid 

Ledamot 
Fiske 

   

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 
Nytt bokningssystem 
Skjutbanan 
Uthyrning fritidsvillan 
Arbetsplikt utebanor 
Samverkan Göta 
 

 Beslöts att lägga föregående protokoll till handlingarna  
  
4  Allmän information 
  
 Medlemsdag 2018 

Beslöts att även 2018 genomföra en medlemsdag med olika arbetsinsatser 
för att främja status vid föreningens anläggningar. Datumet bestämdes till 
180407 och den frivilliga insatsen sker mellan 0900 till 1500 varefter det 
serveras en enklare förtäring. Vår förhoppning är att anslutningen denna 
dag blir minst lika stor som på årets dito. Kallelse / information skickas ut i 
slutet av februari 
 
 
Nytt bokningssystem, genomgång av det nya systemet. 
Arbetet med det nya bokningssystemet pågår enligt plan. Hela styrelsen har 
delgivits bakgrundsmaterialet samt har även haft möjlighet att testa 
systemet. 
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Anmärkning gjordes avseende eventuell återbetalning av hyra för 
föreningsvillan vid avbokning enligt reglerna vilket skall diskuteras 
ytterligare. 
Gjordes även en avstämning kring föreslagna prisjusteringar vilka  
godkändes. 1) 
Mötet beslöt att fullfölja implementering av systemet med ett uppföljande 
informationsmöte för föreningens medlemmar. Innan dess görs ett  
massutskick med grundförutsättningar samt länk till bokningssystemet för 
att möjliggöra eventuella synpunkter/ kommentarer från medlemmarnas 
sida.  
Avsikten är att systemet tas i bruk i samband med årsskiftet. 
Arbetet med revidering av regler/villkor, vilket åligger samtliga 
styrelsemedlemmar, bedrivs samtidigt för att göra övergången mellan 
bokningssystemen så smidig som möjligt 
 
1)Efter mötet gjordes en komplettering via e mail som avser borttagning av 
dygns- och veckoregeln, vilket bifölls. 
 
Bokning fritidsvilla, förslag till förändrade villkor: 
Situationen angående uthyrning av villan har varit problematisk pga att en 
del ej önskvärda hyresgäster har fått kännedom om villan. Detta har 
medfört ideliga problem med bl a bristfällig städning etc. Problemet har 
vädrats i styrelsen ett antal gånger utan något beslut har tagits. 
Framlades följande förslag 
Priset höjs till 300 kr/ 6 tim 
Man måste ha varit aktiv medlem i föreningen i minst ett år samt fyllda 18 
för att kunna hyra villan alternativt att medlem som uppfyller kriterierna går i 
god för ny hyresgäst. 
Missbruk av gällande regler, som skall ses över i sin helhet, beivras med 
uteslutning ur föreningen. 
Punkterna ovan godkändes 
 
Möblemang till fritidsvillan 
Beslöts att be Gunilla göra en sammanställning avseende behov av både 
bord och stolar för komplettering 
.  
Avtackning J Bech Sörensen 
Avtackningen kommer att göras under december månad, Harald bevakar 
tidpunkten. 

  
  
5 Ekonomi 
 Bodil gick igenom hur vi ligger till, vi går back med ungefär 30-40 tusen 

vilket inte är tillfredsställande. För att klara ekonomin tvingades föreningen 
sälja fondandelar till ett värde av 100 kkr. Genom denna åtgärd kommer 
årets resultat vara positivt vilket inte återspeglar vår ekonomiska situation. 
Utan försäljning av fonderna hade vårt resultat landat på ca – 40 kkr, vilket 
också är en bidragande orsak till justering av vår prislista, som drabbar våra 
medlemmar. Vår strävan har dock varit att vara ett gynnsammare alternativ 
än Olympia- resp Götahallen. 
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6 Sektionsrapporter 
  

Skytte 
Verksamheten inom sektionen har legat nere under en längre tid, vilket 
delvis beror på skjutbanans status.  
Vid förra mötets beslöts att Hans och Pierre skulle göra en bedömning om 
nödvändiga åtgärder på skjutbanan för att få denna i skick. Tyvärr har man 
inte haft möjlighet att genomföra detta. Enligt Hans finns det i dagsläget en 
viss osäkerhet kring avtalet mellan Kemira och Jernbro ( arbetsgivare åt 
Hans) om deras framtida samarbete, vilket i sin förlängning även kan 
påverka Hans privata situation och därmed skjutbanans framtid. Detta med 
tanke på att Hans är ansvarig skjutledare och svarar för kontakter med 
myndigheter vad avser skjutbanan samt föreningens vapen.  
Sektionen har för avsikt att sälja äldre vapen, som inte används längre 
vilket handläggs av Hans . 
 
Styrketräning 
Besöksfrekvensen är bra 
 
Tennis 
Sektionen genomförde en uppskattad säsongsavslutning på Olympia 
Bowling. 
Under höst/vinter genomförs det tennisträning på onsdagskvällar. 
Träningen på dagtid torsdagar är fn ej aktuell eftersom man saknar tränare. 
 

  
7 Övrigt 

 
Arbetsplikt utebanor 
Än en gång diskuterades huruvida föreningen skulle införa arbetsplikt och 
än en gång kunde vi inte enas på denna punkt.  
 
Revidering hemsidan 
Enligt uppmaning vid förra styrelsemötet skulle samtliga 
styrelsemedlemmar på ett aktivt sätt gå igenom befintlig hemsida samt ge 
förslag till förändringar till Hans. Detta har inte gett något resultat varför 
Bodil, Thomas och Harald tar på sig uppgiften att jobba aktivt med detta. 
 
Städkontrakt 
Vid genomgång av denna punkt var Pierre ej närvarande. PS service har 
tidigare meddelat att man känner sig tvungen att antingen dra ner 
arbetstiden med några timmar per månad alternativt göra en prisjustering 
uppåt. Eftersom vi är nöjda med det arbete som PS services personal utför 
beslöts att göra en prisjustering.  
 
Samverkan Göta 
Träff med Götas nye sportchef har hållits. Man är även framöver 
intresserad att samarbeta med oss vad avser utebanorna men vädjade 
samtidigt till oss om en mera moderat prissättning. 
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Nästa möte 
 
Nästa möte äger rum den 5 februari  kl. 16.30, ordförande tackade de 
närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
               Vid protokollet                                                                              Justeras 
               Hans Berg 
               sekr 

                              Harald Simson 
                              Ordf 

 


