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Till

Deltagare, styrelseledamöter, verkställande utskott

Ärende

KIF styrelsemöte 17/18-04

Tid

2018-02-05 kl.16.30

Plats

Föreningsvillan

Deltagare

Harald Simson
Hans Berg
Bodil Pinzke
Pierre Sjöström
Tomas Pinzke
Gunilla Windahl
Richard Fondhamn

Ordförande
Sekreterare/skytte
Kassör
Styrketräning
Ledamot
Ledamot
Tennis
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Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Val av sekreterare/justeringsman
Hans utsågs till att föra dagens protokoll. Harald utsågs att justera
protokollet.
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Föregående protokoll
Följande punkter behandlades även under dagens möte:
Skjutbanan
Ekonomi 2017
Mötet beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.
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Allmän information
- Bokningssystem, lägesrapport
Thomas rapporterade att bokningssystemet fungerar i stort som det är
tänkt, 111 har registrerat sig under januari månad varav 20 har bokat
årskort. Det har varit lite inkörningsproblem varför Thomas och Bodil har fått
hjälpa medlemmarna med bokning, man har fått bra support från systemets
ägare.
-Fritidsvillan
Reglerna för uthyrning har reviderats och finns på föreningens hemsida.
Innebär bl a att man måste har varit medlem i föreningen i minst ett år samt
vara aktiv i någon annan av föreningens verksamheter alternativt att någon
av föreningens medlemmar går i borgen för hyresgästen ifråga.
Vidare har det tagits fram en checklista för kontroll av lokalen efter
nyttjandet.
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-Föreningens hemsida
Föreningens hemsida har gjorts om för att passa mobilanvändare.
Uppdelningen gjordes enligt följande:
Historik
Bokning
Nyheter
Anläggningar
Styrelse
Kontakt
Adressen är samma som tidigare dvs kopparverketsif.se
Beslöts även att uppdatera Facebooksidan eftersom materialet där är
inaktuellt samt att på något sätt få en mera aktiv dito för att attrahera fler
medlemmar. Hans tar sig an denna uppgift.
Medlemsdag 2018
Sedan tidigare har beslut tagits att genomföra medlemsdagen 2018-04-07
Följande objekt är preliminärt föremål för aktiviteter. Kan kompletteras med
ytterligare dito.
Objekt
Utomhusbanor
Föreningsvilla
Rååsnipa
Löpslinga

Ansvarig
Emma
Gunilla
Pär
Harald

Harald kallar till planeringsmöte under mars månad.
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Ekonomi
Under senare delen av 2017 verkställdes en försäljning av fondandelar till
ett värde av 100 kkr. Skälet till detta var kostnader för golvslipning i villan
samt renoveringen av boden i Knähaken som uppgick till drygt 70 kkr
tillsammans.
Det preliminära resultatet för 2017 slutar på ca 30 kkr vilket kan hänföras till
föregående . Utan försäljning av fondandelar för 100 kkr hade föreningen
gjort ett noll resultat.
Ekonomisk rapport bifogas protokollet.
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Sektionsrapporter
-Skytte,
Tanken är att göra en bedömning av skjutbanans kondition för att kunna ta
beslut huruvida vi kan nyttja denna framöver. Enligt tidigare beslut
handläggs besiktning samt framtagning av rekommendation av Hans och
Pierre.
Eventuellt tas det upp en diskussion för samverkan med skytteklubben
Magnus Stenbock.
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-Styrketräning
Eventuellt finns det behov att komplettera med några ytterligare
hantlar/vikter. Antalet användare är på väg uppåt vilket är glädjande
- Tennis
Träningsverksamhet pågår som vanligt. En viss minskning av användning
av plasthallen har konstaterats. Skälet därtill kan vara att underlaget i hallen
inte är det bästa, se även pkt övrigt.
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Årsmöte
-Valberedningen
Tom Paradis har ersatt Jan Bech Sörensen som sammankallande och
arbetet pågår.
-Verksamhetsberättelsen
Hans handlägger sammanställning av verksamhetsberättelsen för 2017
-Kallelse
Kallelsen skickas ut senast 3 veckor före årsmötet. Hans handlägger.
-Friskvårdsavgift verksamhetsår 2018/19
Beslöts att friskvårdsavgiften hålls oförändrad.
Praktiska frågor
-Flyttning av datum
Med tanke på den tidiga påsken beslöts att flytta datumet till 2018-03-22
-Gäst till årsmötet
Harald handlägger. Tanken är att få någon representant från
handbollsklubben OV att berätta om denna förening.
-Bokning Koppargrytan/beställning av mat
Hans handlägger
-Lottringar
Finns i förrådet.
-Priser via sponsorer
Det görs ett försök till att få något via Jernbro etc. Vidare finns det en del
kvar i förrådet. Konstaterades att det blir allt svårare att få ihop priser till
lotteriet varför det på sikt kommer att avvecklas.
-Närvarolotteri
Bodil köper in lämpligt pris
-Avtackning funktionärer
Tre funktionärer står i tur att avtackas. Lämpliga gåvor finns i förrådet.
Harald handlägger.
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Övrigt
-Årskort styrketräning
Beslöts att införa detta from 2019. Priset för detta blir 1500 kr plus
friskvårdsavgift
-Underhållsplan, årets aktiviteter
Bulor i golvet i sporthallen måste åtgärdas. Pierre handlägger.
Golvet i villan har reklamerats, det visade sig att vaxbaserade
rengöringsmedel har använts vilket innebär att lackskiktet blivit matt.
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Således inget fel på lackskiktet. Städmetod ändras.
Diskuterades hur vi skall gå vidare med filtmattan i plasthallen. Beslöts att
ta fram aktuella priser för att starta upp en ny diskussion med Kemira kring
detta.
-Städmaskin till hallarna
Den gamla dammsugaren som används i plasthallen upplevs som alltmera
besvärlig. Beslöts att hitta en lämplig ersättning till denna. Hans och Harald
handlägger.
-Fisketur
Harald kontaktar Göran W och framför önskemål att arrangera en fisketur
för medlemmar under våren.
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Nästa möte
Nästa möte är årsmötet 2018-03-22, kl. 1630 i Koppargrytan

Vid protokollet
Hans Berg
sekr

Justeras
Harald Simson
Ordf

