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Till

Deltagare, styrelseledamöter

Ärende

KIF styrelsemöte 20/21-03

Tid

2021-02-01 kl.16.45

Plats

Fritidsvillan

Deltagare

Harald Simson
Hans Berg
Bodil Pinzke
Thomas Pinzke
Pierre Sjöström
Richard Fordham

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Styrketräning
Tennis

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2

Val av sekreterare/justeringsman
Hans utsågs till att föra dagens protokoll. Harald utsågs att justera protokollet.

3

Föregående protokoll
Gjordes en genomgång av protokollet 2020-11-30 utan anmärkning.
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna.

4

Allmän info
- Fritidsbåten
Sjösättning av båten planeras till slutet av februari, underlag för båtförarbevis håller på
att tagas fram. Tanken är att man skall kunna göra teorin via nätet. Framtida
hyresintäkter för båten skall samlas i en fond för underhåll av båten.
- Väderskydd utomhusbanorna
Ett nytt väderskydd som ersättning för det som brann ner skall byggas. Stommen görs i
trä medan beklädnaden bör vara av plåt. Föreningen bekostar träet för stommen samt
står för byggandet av dito medan Kemira har lovat att bekosta plåtbeklädnaden. Målet
är att det skall vara klart till slutet av mars.
- Återanskaffning av utrustning utomhusbanorna
Bent håller på att ta in offerter på nytt material som ersättning för det som förstördes i
branden. Materialet skall bekostas av försäkringspengarna. Leveransen skall vara
verkställd innan arbetet med iordningsställande av utebanor påbörjas
- Fritidsvillan
Uthyrning av villan har stoppats med hänvisning till de skärpta pandemirestriktionerna
där ansvaret för att förhindra större folksamlingar har flyttats över på Uthyraren.
Medlemsdag 2021-04-10
Vad skall göras och vem ansvarar för vilket?
Tennisbanorna- Emma och Bent
Fönsterputs- Pierre Sjöström
Skogsstigar- Harald och Bodil
Fritidsvillan- Gunilla
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Ett utskick kommer att sändas ut där man kan anmäla sig.
5

Ekonomi
Aktuellt status
Bodil rapporterade att resultatet för 2020 är något bättre än 2019 vilket delvis beror på
något mindre utgifter samt att bl a uthyrning av fritidsvillan var mera omfattande än
tidigare år. Detta innebär att verkställd försäljning av fonder blev mindre än 2019.
Antalet medlemar har sjunkit marginellt. Resultatrapporten bifogas protokollet.

6

Sektionsrapporter
-Styrketräning
Fortfarande bra beläggning
-Fiske
Corpen räknar i dagsläget med att tävlingssäsongen går igång i april. Avgiften för 2020
flyttas över vilket innebär att det inte blir några nya utgifter för föreningen.
Vidare planeras det för en upprepning av föreningens fisketur under hösten 2021.
-Tennis
Det pågår endast träning nu.

7

Årsmöte
Styrelsen beslutade att vi flyttar årsmötet på grund av den pågående pandemin och att
vi inte vet hur det ser ut i slutet på mars. Det är olämpligt att vi samlas till årsmöte i
denna situation med risk för smittspridning.
Därför kommer årsmötet att hållas den sista torsdagen i augusti (26/8)

8

Övrigt
Beslöts att försöket med sommartennis kommer att gälla även 2021.

9

Nästa möte
Harald återkommer med datum för nästa möte.

Vid protokollet
Hans Berg

Justeras
Harald Simson
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