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Till

Deltagare, styrelseledamöter

Ärende

KIF styrelsemöte 19/20-04

Tid

2019-12-02 kl.16.30

Plats

Klubbstugan

Deltagare
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Richard Fordham
Pierre Sjöström
Göran Wennlid

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Tennis
Styrketräning
Fiske
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Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
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Val av sekreterare/justeringsman
Harald utsågs till att föra dagens protokoll. Bodil utsågs att justera protokollet.
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Föregående protokoll
Gjordes en genomgång av protokollet190902 enligt följande:
Kontakter med Sagax samt läget avseende rååsnipan respektive fritidsvillan berörs
under dagens möte. Att fånga upp intresserade att lära sig fisketeknik kvarstår. Göran
undersöker ifall det finns intresse för detta via ett massmail samt stämmer i så fall av
med V Svedman.
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna.
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Allmän info
Framtidsgruppen
Pierre redogjorde från träffen med Sagax representant. Det gjordes en rundvandring i
hallarna och klubbhuset .Pierre presenterade våra synpunkter på en framtida
verksamhet men konstaterade samtidigt att Sagax i dagsläget inte hade några
tankar/planer om vad som skall hända med anläggningarna efter 2021. Gruppen bör
skissa på hur vi tror att ett framtida arbete skall se ut.
Rååsnipan
Avseende ett eventuellt samarbete med IF Metall har inga framsteg nåtts. Senaste
beskedet är att Kemira villkorar sitt bidrag, så att det skall omfatta samtliga Kemira
anställda och inte enbart Metall. Klubbordföranden för Metall kontaktar övriga
fackklubbar samt återkommer i ärendet..
Prissättning 2020
Två justeringar har gjorts i förhållande till åtets prislista.
Priset för rååsnipan sänks till 50kr/h samt priset för hyra av fritidsvillan höjs från 300 till
500kr/6h.

KIF/H Simson

5

KIF styrelsemöte

19/20-04

Ekonomi
Aktuellt status
Bodil rapporterade om kostnadsutvecklingen under innevarande år. Resultatet för året
förväntas bli något bättre än 2018 trots att årets försäljning av fondandelar
begränsades till 70 kkr. Detta beror på att utgifterna avseende utebanorna för året var
lägre. För övrigt kan konstateras att det mesta av vår verksamhet går med minus
förutom Fritidsvillan.
Resultatrapporten för perioden bifogas till protokollet.
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Sektionsrapporter
-Tennis
Utomhusmästerskapen blev inte färdigspelade. Tennisträning pågår på onsdagkvällar
samt i mindre omfattning på torsdagar på dagtid. Föreningen sponsrar inte banavgiften
längre och deltagarna har visat förståelse för åtgärden. Någon ytterligare träningsgrupp
har ej tillkommit.
-Styrketräning
Uthyrning av lokalen är fortfarande ganska låg. Visst lån av utrustning förekommer.
-Fiske
Fiskesäsongen avslutades i början av oktober. I division 1 placerade sig Kemira på en
sjätte plats medan laget i div 2 blev sjua. I division 3 blev herrlaget fyra medan
damlaget blev åtta. Beslöts att även under 2020 delta med samma antal lag i Corpens
tävlingar.
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Övrigt
-Mögellukt i sporthallen
I samband med att Sunds IK tränade handboll i sporthallen framkom det att det fanns
en lätt lukt av mögel i hallen eller dess angränsade förråd. Denna iakttagelse ledde till
att man avslutade sina aktiviteter hos oss. Sedan tidigare är det känt att vi har problem
med fukt i förrådet och då speciellt vid riklig nederbörd i kombination med stark blåst.
Diskuterades huruvida det skulle vara lämpligt att sätta in ett ozonaggregat för att ta
bort lukten. Detta förkastates med tanke på eventuella hälsorisker. Beslöts att Harald
kontaktar Kemira för lämplig åtgärd.
-Föreningsvillan
Under hösten infördes begränsning av antalet bokningar i villan samt även minimilängden för uthyrningsperioden. Således går det enbart att boka lokalen en gång per
vecka samt att hyresperioden alltid måste avslutas kl 1200 eller kl1800 för att
möjliggöra en gemensam avsyning. Åtgärden har givit positivt resultat. Hasp till
toaletten skall införskaffas. Harald handlägger.
-Städfrekvens anläggningar
Med tanke på att aktiviteterna i anläggningar är ganska sparsamma diskuterades att
dra ner på städningen till en gång per vecka. Pierre diskuterar detta internt med sina
medarbetare samt återkommer med eventuellt klartecken för att testa under
inledningen av 2020.
-Gåva till vakten
Beslöts att även detta år lämna en gåva till ordinarie bemanning i vakten för de tjänster
som vi har fått från dem under 2019. Bodil handlägger.
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Nästa möte
Harald tackade samtliga styrelsemedlemmar för deras engagemang under året samt
önskade en god jul och ett gott nytt år.
Enligt mötesplan hålls nästa möte 2020-02-03 klockan 16.30 i Klubbstugan

Vid protokollet
Harald Simson

Justeras
Bodil Pinzke

………………..

………………….

Bilaga 1 Prislista 2020

Avgifter 2020
Typ av avgift
Årskort
Årskort styrketräning
Friskvård vuxen
Friskvård ungdom tom 13 år
Bonuskonto

Pris (kr)
3000
1000 *
500
250
500

*Denna justering gjordes efter styrelsemötet med tanke på den låga beläggningen i lokalen

Uthyrning av anläggningar
Uthyrningsverksamhet riktas mot enskilda medlemmar, företag, skolor och föreningar
När det gäller enskilda medlemmar gäller följande villkor medan villkoren för företag,
skolor samt föreningar utformas i samråd med dessa
För att kunna hyra någon anläggningsdel för enskilt bruk krävs det att man lägger upp
ett kundkonto i föreningens bokningssystem samt betalar en friskvårdsavgift enligt
föregående. Vidare förutsätts att den som hyr anläggningsdel själv deltar/är närvarande
vid själva uthyrningstillfället samt att övriga deltagare också har lagt upp ett kundkonto
samt betalat en friskvårdsavgift.
I samband med bokning av anläggningsdel får man ett kvitto till angiven mailadress.
Detta kvitto skall visas upp vid uthämtning av nyckel/-kort i vakten. Utan giltigt kvitto för
aktuell bokningsperiod har man ej tillträde till aktuell anläggningsdel. Kvittot är
personligt och kan inte överlåtas till andra. Missbruk innebär att bokningsansvarig
stängs av från föreningens verksamhet/anläggningar.
Förklaringar till typ av avgift
Årskort
För att kunna lösa ett årskort måste man lägga upp ett konto i föreningens
bokningssystem samt betala för året gällande friskvårdsavgift som måste förnyas
årligen.
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Kortet innehåller följande möjligheter
 att teckna abonnemang på en timmes speltid per år i någon av hallarna inklusive
utebanor
 att teckna ytterligare en timmes spel på fast tid till halva ordinarie priset
 att boka löstimmar i föreningens hallar/utebanor till 50 kr/h
 att boka styrketräning utan någon kostnad

att boka rååsnipan till halva timkostnaden
1)

För att hyra båten krävs det ett förarbevis som erhålls efter en introduktion på två
timmar.
Friskvård vuxen
Löses i samband med uppläggning av konto i Kopparverkets IF. När avgiften har
erlagts har man tillgång till föreningens bokningssystem för hyra av anläggningsdelar
under gällande kalenderår. Avgiftens storlek beslutas på föreningens årsmöte.
Friskvårdsavgiften måste förnyas årligen

Friskvård ungdom
Avgiften avser ungdomar upp t o m det år de fyller tretton. Därefter är avgiften samma
som för vuxna. När avgiften har erlagts har man tillgång till föreningens
bokningssystem för hyra av anläggningsdelar under gällande kalenderår.
Bonuskonto
I bokningssystemet kommer det att finnas möjlighet att öppna ett bonuskonto via en
inbetalning av 500 kr. Värdet på kontot är 600 kr och avräkning sker i samband med
bokning. Avräkningen sker automatiskt. Vid eventuellt minus i samband med någon
bokning görs en betalning av mellanskillnaden av kontoinnehavaren.
Funktionärer
Funktionärer som aktivt deltar i föreningens skötsel/utveckling erhåller ett årskort med
för kortet gällande förmåner. Det åligger dock varje funktionär att betala samma
friskvårdsavgift som övriga medlemmar
Prislista för hyra av anläggningsdel
Produkter
Abonnemang utan årskort, timkostnad /tertial

Kostnad
1)

Utomhusbanor abonnemang utan årskort, timkostnad /tertial

Andra timmen
1400
800

Sektionstid

80

Plasthall, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500

80

Sporthall, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500

80

Utomhusbanor, timkostnad helgfria vardagar mellan 0600-1500

80

Årskort styrketräning
Bokning styrketräning per timme

1000 ***
20

1100
600
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Bokning solarium per period

20

Bokning fritidsvilla per 6 tim

500

Bokning rååsnipa per timme exkl diesel *

50

** Hyrestagare skall ta med sig egen diesel till båten
*** Denna justering gjordes efter styrelsemötet med tanke på den låga beläggningen i lokalen

Kommentar
Avbokning av hyrd tid i hallarna kan göras fram till sex timmar innan hyresperioden
börjar medan tiden för utebanor och rååsnipan är två timmar innan. Därefter tillfaller
inbetalt belopp föreningen.
Vid korrekt avbokning enligt föregående samlas hyresbeloppet på kundens konto för
avräkning mot framtida bokningar.

Obs
Föreningen återbetalar inga inbetalda avgifter

