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Till Deltagare, styrelseledamöter, verkställande utskott 
  
Ärende KIF styrelsemöte 18/19-02 
  
Tid 2018-06-04  kl.16.30 
  
Plats Klubbstugan 
  
 
Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Bodil Pinzke Kassör 

 Pierre Sjöström 
Emma Andersson 
Tomas Pinzke 
Gunilla Windahl 

Styrketräning 
Ledamot 
Ledamot  
Ledamot 

 Richard Fordham 
Tom Paradis 

Tennis 
Marknad, gäst 
 
 

   

1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2 Val av sekreterare/justeringsman 
 Harald utsågs till att föra dagens protokoll. Bodil utsågs att justera protokollet. 
  
3 Föregående protokoll 

 
Golvet i sporthallen är åtgärdat. Samarbete Göta berörs under pkt 4. 
Mötet beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 
 
 

4  Allmän information 
  

Föreningens situation 
Medlemmar 
Allmänt kan konstateras att föreningens situation har förändrarts på ett icke fördelaktigt 
sätt. Försök har gjorts att analysera anledningen till detta men några konkreta skäl har 
ej kunnat fastslås. Troligen har införandet av det nya bokningssystemet bidragit i viss 
mån med tanke på att man själv måste registrera sig vilket kanske inte känts så 
bekvämt för vissa. Antalet medlemmar har sjunkit jämfört med samma tidpunkt förra 
året ( 182året (182 mot 200) Vidare gav införandet av gruppbokning inte några 
förväntade fördelar utan medförde en viss minskning av intäkterna. 
Externa kunder 
Trots att föreningen är listad hos kommunens fritidsförvaltning har det inte givit några 
kontakter mot skolor, föreningar eller externa intressenter. De externa 
samarbetspartner som finns i dagsläget är följande 
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Samarbetspartner                               Aktivitet 
 
Göta                                                    Sommartennis, utomhusbanor 
Sportsgymnasiet                                 Allaktivitet sporthallen, vårtermin 
Listorp                                                 Knattefotboll, vinterhalvåret 
 
Gjordes en genomgång av tänkbara samarbetspartners enligt följande 
 
Råå IF                                                 Fotboll 
Ramlösa södra                                   Fotboll 
Helsingborgs tennis klubb                  Sommartennis 

  
Marknadsföring 
Beslöts att Tom påminner stadens fritidsförvaltning om föreningens existens och 
möjligheter. Vidare tar han kontakt med samtliga uppräknade samarbetespartner, både 
nuvarande och tänkbara, för att berätta om våra möjligheter respektive för att knyta nya 
kontakter. Tom tar även fram ett kontraktsförslag mot Göta för ett framtida samarbete 
där det även framgår en indexhöjning av banhyra per år. 
Vidare beslöts att utforma ett informationsblad om föreningens möjligheter som 
placeras på Koppargrytans anslagstavla. Dessutom förses Kemira med aktuellt 
underlag som kan distribueras med infobladet till kringboende. Informationsmaterialet 
tas fram av Harald. 

  
  
5 Ekonomi 

Aktuell status 
Våra nuvarande intäkter är långt under normalt vilket innebär att med normal 
fortsättning av året kommer föreningen gå back med uppåt 85 kkrkkr. vilket framgår av 
sammanställningen ” Förväntat resultat 2018” 
Både aktuell status samt förväntat resultat bifogas till protokollet. 
Med tanke på den väntade situationen beslöt en enig styrelse att det förväntade 
underskottet täcks genom försäljning av fondmedel. 
 

 Sektionsrapporter 

  
6 Sektionsrapporter 

Styrketräning 
Aktiviteten i lokalen är för närvarande ganska låg 
 
Tennis 
Sommartennis med Göta pågår. Viss träning pågår på onsdagkvällar. 
Inomhusmästerskapen är genomförda. Något seriespel utomhus förekommer inte 
 

  
7 Övrigt 
 Uthyrning fritidsvilla 

Det är fortfarande problem vad avser uthyrning av villan och då speciellt med 
städningen efter brukandet. F.n. finns det inga bra idéer vad avser problemen. 
Man bör kanske kolla redan vid bokningstillfället om hyrestagaren kan vara 
lämplig. Eventuellt bör åldersgränsen för att hyra villan höjas rejält.  
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Påtalades från Gunillas sida att hon i dagsläget inte får någon kopia av 
hyreskontraktet via vakten. Harald kontaktar vakten så att detta rättas till.  

  
Sommartennis 
Eftersom beslut tagits tidigare att inte arrangera någon sommartennis fick 
Thomas i uppdrag att kontakta Affekt Design för att ta bort funktionen ur 
bokningsprogrammet. Skall dock vara tillgänglig för eventuell användning 
under kommande år 
 
Diesel till Rååsnipan  
Eftersom dieselförbrukningen är onormalt hög beslöts att den som hyr båten 
skall har egen diesel med sig. Detta skall gälla from 180801. Harald meddelar 
förändringen till berörda samt lägger upp nyheten på hemsidan. Thomas ser 
till att avgiften justeras i bokningssystemet. 

 
Prissättning anläggningar 
Inga prisjusteringar planeras för innevarande år. 

 
Pris/innehåll årskort 
Beslöts att behålla nuvarande utformning. Inga prisjusteringar planeras för 
innevarande år 

 
  
 
8 Nästa möte 
 Nästa möte enligt plan 180903 1630 
 Plats: Klubbhuset 
 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet    Justeras 
 
 H Simson     B Pinzke 


