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Till Deltagare, styrelseledamöter 
  
Ärende KIF styrelsemöte 20/21-04 
  
Tid 2021-05-03  kl.16.45 
  
Plats Fritidsvillan 
  
 

Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Gunilla Windahl Ledamot 

 Bent Simonsen Ledamot 

 Thomas Pinzke Ledamot 

 Pierre Sjöström 
Richard Fordham 

Styrketräning 
Tennis 

   

1 Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

2 Val av sekreterare/justeringsman 

 Harald utsågs till att föra dagens protokoll. Thomas utsågs att justera protokollet. 

  

3 Föregående protokoll 

 Gjordes en genomgång av protokollet 2020-02-01 utan anmärkning.   
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna. 
  

4 Allmän info 

 - Fritidsbåten, reklamation 
I samband med sjösättningen konstaterades ett fel med motorn som vid närmare 
kontroll berodde på ett defekt lagerhus till propelleraxeln vilket innebar att båten fick tas 
upp igen och transporteras till verkstad för åtgärd. Med hänvisning till förbehåll i 
köpeavtalet har felet reklamerats till säljaren. Hur responsen från säljaren kommer att 
bli är för tidigt att säga.  
Kostnadsutvecklingen för båten framgår ur bilagan. Utveckling av det teoretiska 
underlaget för båtförarbevis har varit en dominerande del. Materialet finns på nätet och 
är en förutsättning för genomförandet av den praktiska delen.  
- Utomhusbanorna 
Våra banor blev klara något senare än normalt ( 5:e maj) med tanke på att de 
fortfarande var väldigt fuktiga, då vi genomförde vår medlemsdag 21-04-10 vilket 
innebar att insatserna på banorna den dagen blev mindre omfattande än normalt. Tack 
vare en omfattande insats från Bent, Emma ,Staffan och undertecknad blev resultatet 
bra även detta år. Visst förekom det ytterligare spontana insatser men de vore önskvärt 
om antalet frivilliga vore större än vad som var fallet i år. 
Vårt väderskydd ersattes med en container, vilket blev en bra och förhoppningsvis 
hållbar lösning. Containern sponsrades av Kemira vilket vi är djupt tacksamma för. Det 
mesta av kostnaden för ny utrusning täcktes av försäkringen men en del belastar vår 
föreningskassa.   
- Fritidsvillan  
Kemira kommer under maj månad använda festlokalen för testning av personal som 
deltar i ett större underhållsstopp i svavelsyrafabriken.  
När det gäller öppnandet av villan för uthyrningsändamål kommer vi att följa 
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utvecklingen avseende rekommendationer från berörda myndigheter. 
Beslöts att komplettera utrustning i festlokalen, speciellt glas, i enlighet med den 
inventering som gjordes 21-04-10. Utrustning skall finnas för 35 personer. 
- Föreningens framtid 
Enligt tidigare är det meningen att föreningen skall bedriva verksamhet under även 
2022. Detta med tanke på att Kemira erbjöd oss en förlängning av avtalet med samma 
villkor som tidigare, vilket vi efter noggrann analys  av vår ekonomi kunde bifalla. 
I dagsläget har det kommit fram att förutsättningar har förändrats ytterligare och att 
Kemira har för avsikt att förlänga avtalet med Sagax avseende anläggningarna med 
ytterligare ett år, dvs tom 2023. Vi kommer att titta närmare på detta med tanke på att 
våra ekonomiska möjligheter för en förlängning är ytterst begränsade. Diskussioner 
skall föras med Kemira för att hitta möjliga öppningar för en förlängning av vår 
verksamhet. Harald aviserade att han har för avsikt att avsluta sitt engagemang som 
ordförande i föreningen senast 2022 och att nya krafter bör engagera sig för att 
eventuellt driva föreningen vidare i ytterligare ett år.  
Framhölls från de närvarande att det är av vikt med styrelserepresentanter som har bra 
kontakter inom Kemira. 
-Medlemsdag 2021-04-10 
Uppslutning på medlemsdagen var ungefär som det brukar, dock fattades det ett antal 
trotjänare, vilket troligen beror på att kärntruppen i föreningen åldras. Tyvärr är det få 
av de yngre som känner sig manade att ta över eller så är det så enkelt att man gärna 
nyttjar det som finns men inte har något intresse att bidra med något aktivt för att 
möjliggöra detta .Tack till alla er som var med och gjorde en insats . 
Diskuterades ifall man skulle göra några förändringar i upplägget men kostaterades 
samtidigt att vädret är det mest väsentliga i sammanhanget eftersom tyngdpunkten för 
verksamheten är att påbörja arbetet med tennisbanorna. Detta förutsätter att dessa är 
tillräckligt torra vilket de inte var i år. 

  

5 Ekonomi 

 Aktuellt status 
Resultatet per 30 april skiljer sig inte märkbart mot förra året. Vi har fått in ca 10 kkr i 
hyresintäkter samtidigt som vi tappat samma summa från externa företag. Sedan har ju 
kostnader för båten och tennisbanorna, se pkt 4, kostat oss en del. Resultatrapporten 
bifogas protokollet. 
 

6 Sektionsrapporter 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Styrketräning 
Fortfarande bra beläggning, dock upplevs det som problem att en del medlemmar 
bokar upp attraktiva tider under veckans samtliga arbetsdagar. Om problemet kvarstår 
tas kontakt med berörda. 
-Fiske 
Corpens våraktiviteter har ställs in även i år. Möjligtvis startas fisket upp under 
sensommaren 
-Tennis 
Utomhusträningen beräknas starta den 19 maj 2021 
- 

7 Årsmöte 

 -Valberedningen 
Valberedningen har lämnat sitt underlag till Hans. 
-Verksamhetsberättelsen 
Hans har samlat in underlag för sammanställning 
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-Kallelse 
Handläggs av Hans 
-Friskvårdsavgift 
Med hänvisning till föreningens ansträngda ekonomi beslöts att föreslå årsmötet en 
höjning från 500 till 600 kr per år/medlem  
-Gäst till årsmöte 
Harald undersöker lämpliga alternativ 
-Bokning mötesplats 
Styrelsen beslöt att årsmötet skall hållas i fritidsvillan 
-Förbeställning av mat 
Gunilla erbjöd sig att laga sjömansbiff alternativ grönsakstallrik mot kostnadsersättning 
för råvaror. Hans meddelar Gunilla antalet deltagare i god tid före mötet. 
-Lottringar 
Bodil ser till att det finns lottring för närvarolotteri. 
-Avtackning funktionärer 
Hans ser till att valberedningens förslag distribueras till styrelsen 
 

8 Övrigt 

 -Höstens fisketur 
Beslöts att ge Göran i uppdrag att arrangera en fisketur under inledning av oktober. 
Föreslogs att ta ut en avgift per deltagare. Beslut om beloppet tas vid nästa möte. 
-Sporthallen 
Kemira har kontaktats angående mattproblem i nv hörnet av hallen. Årgärdas troligen 
under maj månad. Vidare förs det fn diskussioner med Friskis & Svettis angående 
eventuell hyra av hallen för genomförande av ett antal gympapass under maj/juni. 
 

9 Nästa möte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nästa möte hålls 21-08-02  1645  i föreningsvillan. 
 
 
 
Vid protokollet                                                     Justeras 
Harald Simson                                                         Thomas Pinzke 
 
…………………………                                            ……………………………… 
 
 

 

 


