
KIF/H Simson KIF styrelsemöte 18/19-03 
 
 
 
Till Deltagare, styrelseledamöter 
  
Ärende KIF styrelsemöte 18/19-03 
  
Tid 2018-09-03  kl.16.30 
  
Plats Föreningsvillan 
  
 

Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Bodil Pinzke  Kassör 

 Thomas Pinzke Ledamot 

 Gunilla Windahl 
Emma Andersson 
Pierre Sjöström 
Richard Fordham  
Göran Wennlid 
 

Ledamot 
Ledamot 
Styrketräning 
Tennis 
Fiske 
 

   

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 

detsamma. 
  
3 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom. Följande punkter tas upp även under 

dagens möte 
Golvet i sporthallen 
Föreningens ekonomiska situation 
Sommartennis 
Innehåll årskort 2019 
Övriga punkter godkändes, beslöts att lägga protokollet till handlingarna 
 

  
4  Allmän info 
  
 - Bokning fritidsvilla 

Med tanke på de ordningsproblem som funnits under året i samband med 
uthyrning av lokalen har det tagits fram förslag på hur vi skall hantera dessa 
framöver. Två alternativ diskuterades: 
1] Att införa en depositionsavgift på 3000 kr som skall betalas utöver 
fastställd hyra. Betalning skall ske i god tid innan hyresperiodens början 
Beloppet skall hanteras via Swish och skickas direkt till fastighetsansvarig 
som i sin tur meddelar vakten att deposition har erlagts. Inga nycklar 
lämnas ut utan denna återkoppling. 
Återbetalning av deposition verkställs efter godkänt återlämnande av 
lokalen vid avslut av hyresperioden. 
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2] Att blockera bokning av villan i bokningssystemet och styra över 
uthyrning av lokalen till bokningsförfrågan per mail till fastighetsansvarig. 
Efter en livlig diskussion beslöts att införa depositionsavgift. Detta införs så 
skyndsamt som möjligt. Lämpligt datum 2010-10-01. Skall meddelas via 
hemsida samt framgår ur reglerna för fritidsvillan. Harald ansvarar för dessa 
åtgärder. 
 
-Prissättning 2019 
Presenterades ett förslag på reviderad prissättning. Bl a görs ett tillägg vad 
avser årskortet samt även en viss förändring avseende förmåner för 
funktionärer, se bilaga. 
 
- Marknadsföring KIF 
Tom har återigen varit i kontakt med fritidsförvaltningen utan något speciellt 
resultat. Har även haft en lättare kontakt med Hermods som heller inte har 
resulterat i något konkret. I samtalet med Tom framhölls att kontakt bör 
sökas med HTK avseende utebanor. 
Föreningsinfo har satts upp på anslagstavlor på Siten men även där har 
genomslagskraften varit försumbar, se bilaga. Beslöts att ta kontakt med 
lokaltidningen och eventuellt HD:s bilaga Hallå för att få ut informationen 
om föreningen till en bredare publik. Göran tar tag i denna del av 
marknadsföringen 
 
- Framtida samverkan Göta 
Enligt Tom har det tagits kontakt med Göta för att ta fram ett 
kontraktsförslag avseende nyttjande av utebanorna under sommaren. 
Prissättning bör kompletteras med en årlig uppräkning.  
 
- Sommartennis 2019 
Med tanke på sommarens sparsamma användning beslöts att testa idén 
med sommartennis under kommande utomhussäsong. Detta innebär att 
man utan att vara medlem kan hyra en tennisbana för spel. Frånvaron av 
medlemskap beaktas vid prissättningen. Vidare skall eventuella 
samverkansformer med Råå Camping undersökas i god tid samt skall det 
tas fram informationsskyltar att sättas upp på grindarna. 

  
  
5 Ekonomi 
 Konstaterades att bedömningen från förra mötet, vad avser det ekonomiska 

utfallet för innevarande år, tyvärr fortfarande gäller. Resultatrapport t o m 
2018-09-03 bifogas. 
Konstaterades att medlemsantalet har sjunkit liksom antalet abonnemang. 
Intäkter från löpande uthyrning har ökat jämfört med förra året. Likaså har 
intäkterna från villan ökat. Däremot har införandet av gruppbokningar inte 
medfört den förenkling som vi hade hoppats på. Beslöts att det inte blir 
någon fortsättning för gruppbokning fr o m årsskiftet 

 
6 

 
Sektionsrapporter 
-Fiske, 
I årets korpfiske deltar vi med 4 lag med f n följande placering per 180903 
Lag Kemira ligger på 4:de plats i div 1 
Lag Water ligger på plats 9 i div 2 
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Lag Koparverket herr är på plats 2 i div 3 
Lag kopparverket dam är på plats 10 i div 3 . 
Säsongen avslutas under september månad. 
 
- Tennis 
Utomhusmästerskapen lockade ett fåtal deltagare och genomförs under 
september. Skälet till den låga anslutningen är att söka i att den vid förra 
mötet beslutade regeländringen inte kommunicerades ut  som det var tänkt.  
Harald ser till att ändringen dels tas upp på föreningens hemsida samt 
meddelas direkt berörda. 
Tennisträningen har kommit igång på onsdagar och troligen startas även 
lunchträningen på torsdagar inom en snar framtid igen 
.  
- Stryketräning 
Användningsfrekvensen av lokalen är relativt låg. Diskuterades huruvida vi 
skulle ordna lite visningar av lokalen inklusive demonstration för 
användning av utrustningen som för övrigt har kompletterats med ett TRX 
band. Pierre erbjöd sig att hantera visningar/demonstrationer. Harald och 
Pierre stämmer av för att hitta lämpliga datum/tider. 
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Övrigt 
- Träd kring utebanor 
Träden kring utebanorna har nått en sådan höjd/täthet att det påverkar 
banorna negativt. Dels är det skräp i form av löv och torra grenar/kvistar 
som är irriterande men det mest påtagliga är att det tar väldigt lång tid innan 
banorna är spelbara efter det har regnat. Harald tar kontakt med 
stadsträdgårdsmästaren. 
 
Nästa möte 
Enligt plan är nästa möte den 3 december kl. 16.30 i klubbhuset 
 
Mötets avslut 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet 

  
  
  

  

 
               Vid protokollet                                                                              Justeras 
               Harald Simson                               Bodil Pinzke                               
 
              ………………..       …………………. 


