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Till Deltagare, styrelseledamöter 
  
Ärende KIF styrelsemöte 18/19-04 
  
Tid 2018-12-03  kl.16.30 
  
Plats Föreningsvillan 
  
 

Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Patrik Tallberg Ledamot 

 Gunilla Windahl Ledamot 

 Pierre Sjöström 
Richard Fordham  
Göran Wennlid 
 

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. Patrik utsågs att justera 

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

dagens möte 
Deposition fritidsvillan 
Marknadsföring KIF 
Träd kring utebanorna 
Övriga punkter godkändes, beslöts att lägga protokollet till handlingarna 

  
4  Allmän info 
  
 - Info från mötet med Kemira 

2018-11-07 anordnades det en träff med Kemira kring relationer fram t o m 
slutet av 2021. Från föreningens sida deltog Hans, Pierre samt 
undertecknad.  
Skjutbanan 
Kemira framförde att man inte är intresserad av att ha någon aktiv 
verksamhet på skjutbana. Detta med hänsyn till att det inte är lämpligt med 
skjutvapen inom industriområdet. Samtidigt är statusen på skjutbanan och 
dess byggnader så dålig att det skulle krävas en större finansiell insats som 
ingen av parterna är intresserade av. Från föreningens sida framhölls att 
det inte har varit någon verksamhet på anläggningen de senaste två åren 
samt att verksamheten har flyttats över till skytteklubben Magnus Stenbock 
Tiden fram tom 2021 
Parterna förklarade att man kommer att fullfölja samarbetet enligt gällande 
kontrakt som går ut i årsskiftet 2021/22 
Tiden efter 2021 
Kemira har tagit beslut att inte återköpa anläggningar/byggnader som tillhör 
Sagax ochsom är placerade öster om Industrigatan. Det innebär att 
hallarna, klubbhuset samt fritidsvillan inte kommer att återgå i Kemiras 
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ägor, vilket i sin tur innebär att samarbetet mellan Kemira och 
Kopparverkets IF upphör vid årsskiftet 2021/22. Skogsområdet med 
löpslingan samt tennisbanorna söder om koppargatan kommer troligen 
överlåtas till Helsingborgs kommun. 
Enligt Kemira har det förekommit kontakter mellan Sagax och Kommunen 
men innehållet i dessa kontakter är inte känt. 
Föreningens aktivitet i ärendet 
Deltagarna i dagens styrelsemöte beslöt att kontakt skall tas med ansvariga 
inom Helsingborgs kommun för att diskutera framtida planer för 
anläggningarna. Dessa kontakter skall påbörjas under 2019. 
 
- Fastställande av prislista 2019 
 Beslöts att prislista som presenterades vid förra mötet skall gäller fr o m 
årsskiftet. 
 
- Medlemsutskick inför årsskiftet  
Beslöts att göra ett massutskick till samtliga medlemmar under första 
halvan av innevarande månad för att informera om förändringar i prislistan  
En eventuell rabatt vid köp av friskvårdsavgift under december månad 
avseende 2019 ansågs inte behövas. 
 
- Externa kontakter framöver 
Följande aktiviteter skall prioriteras  
För att ge föreningen publicitet kommer Göran att kontakta Lokaltidningen 
samt Hallå. 
Kontraktsförslag skall utarbetas angående Götas nyttjande av våra 
tennisbanor under sommarsäsongen. Frågan handläggs av Tom och 
Harald. 
Kontakterna med fritidsförvaltningen skall intensifieras. Detta handläggs av 
Pierre,Tom och Harald. 
Förberedelser samt kontakter avseende sommartennis skall vidtas. 
Handläggs av Harald och någon ytterligare. 
Fördjupat samarbete med Magnus Stenbock skall diskuteras, som i sin 
förlängning skulle kunna innebära att Kopparverksmästerskap genomförs 
där. KIF skulle kunna instifta en vandringspokal för tävlingen. Hans 
undersöker närmare. 

  
  
5 Ekonomi 
 Under oktober såldes fonder till ett värde av 90 kkr, vilket medför att 

resultatet för året beräknas uppgår till  till ca 11kkr.  
Med tanke på att kontraktet med Kemira utgår 2021 finns det möjlighet att 
hålla föreningen flytande under förutsättning att framtida årsresultat inte blir 
sämre än 2018. 
Vår förhoppning är att gjorda förändringar i 2019 års prislista skall förbättra 
våra intäkter så att försäljning av fonder kan minimeras. 

 
6 

 
Sektionsrapporter 
-Fiske, 
I årets korpfiske har fyra lag deltagit. Följande placeringar nåddes 
Lag Kemira slutade på plats 3 i div 1 
Lag Water slutade på plats 8 i div 2 
Lag Koparverket herr slutade på plats 6 i div 3 
Lag kopparverket dam slutade på plats 11 i div 3 . 
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- Tennis 
Diskuterades kring det låga intresset vad avser mästerskapsspel. Tidigare 
beslut om regeländringar skall kommuniceras ut på hemsidan. Dessa 
innebär att instruktörer/tränare inte kan delta i denna tävlingsform. Harald 
ser till att detta meddelas via hemsida samt även till berörda 
tränare/instruktörer. 
Tennisträningen pågår som vanligt under onsdagkvällar. Lunchträningen på 
torsdagar har på tränarens begäran flyttats till Götahallen.  
.  
- Stryketräning 
Användningsfrekvensen av lokalen är högre än tidigare. Det behövs 
reservlinor till en del redskap. Pierre handlägger. Tidigare diskuterade 
visningar av lokalen och dess möjligheter har inte blivit av så här långt. 
Pierre och Harald diskuterar om och när det är möjligt att genomföra detta.  
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Övrigt 
 
- Träd kring utebanor 
Det har inte tagits någon kontakt med stadsträgårdsmästaren om 
beskärning ännu. Ansvarig för åtgärden är Harald. 
 
- Deposition Fritidsvillan 
Med tanke på att det fortfarande är så att hyresgäster inte tar sitt ansvar 
vad avser städningen efter nyttjande av lokalerna och i regel är i behov av 
ytterligare tid för att nå godkänt resultat beslöts att återbetalningen av 
depositionen delas upp i etapper 
Godkänt resultat vid besiktning innebär återbetalning av hela beloppet per 
omgående. 
Vid underkänt resultat vid besiktningstillfället tillfaller 1000 kr av 
depositionen föreningen dvs beloppet återbetalas ej. 
Om resultatet efter hyresgästens korrigerande åtgärder fortfarande inte är 
acceptabelt tillfaller resterande del av dispositionen föreningen dvs 
återbetalas ej..  
Åtgärderna enligt föregående är avsedda för att minska arbetsbelastningen 
för föreningens fastighetsansvarige. 
 
Nästa möte 
Enligt plan är nästa möte den 4 februari kl. 16.30 i klubbhuset 
 
Mötets avslut 
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade en god jul och ett gott nytt 
år samt avslutade mötet 

  
  
  

  

 
               Vid protokollet                                                                              Justeras 
               Harald Simson                               Patrik Tallberg                               
 
              ………………..       …………………. 


