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Protokoll fört vid styrelsemöte 

Uddevalla IS,  

Skidor och Skridsko, 

Hos Fratera Fastigheter 2019-

11-21. 
 

Närvarande: Marcus Hofvander, Mats Andersson, Stefan Utberg, Susanne Rodin, Cicci 

Karlsson, Krister Gustavsson, Johnny Jönsson. 

   

1. Mötets öppnande. 

Ordförande Marcus Hofvander förklarar mötet öppnat. 

 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från mötet 19-10-31 genomlästes och godkändes. 

      

3. Ekonomi 

Pengarna från UA MTB har kommit in. Nuvarande redovisningsekonom Helena 

Hellsén kommer att ersättas av Sara Lenner.  

 

4. Rapporter 

UIS Allians: Inget nytt att rapportera. 

Strandjoggen: Tävlingsgruppen har möte 2/12 kring tröjbeställningar och sponsring. de 

har beslutat att använda ArenaTime. 

Challenger Uddevalla: Johnny har tagit över rollen som vår förenings representant. 

Challenger har en tanke om att alla ska ha en gemensam anmälningsplattform, om alla 

använder denna så blir det kostnadsfritt för oss. UA MTB, Marcus Kårebrand är 

projektanställd. Namnbyte UA MTB USWE SHOW, samma lopp men tanken är att det 

ska bli ett flerdagarslopp med barn och ungdomslopp på fredagen, större 

mässutställning, större fest efter loppet. Anmälan öppnar på ”Black Friday”. 

 

5. IT 

Utveckling av hemsidan: Medlemsregistret uppdateras under hösten och läggs in på 

Idrott Online.  

Johnny har varit på utbildning hos Sisu, IdrottOnline Grund. 

 

 

6. Policy för aktiva. 

Styrelsen beslutade enhälligt att anta ”Policy för aktiva” daterad 19-10-13. Susanne 

Rodin deltog inte i beslutet. 

   

7. Träning/tävling. 

    Tisdagsträningarna rullar på, tyvärr svagt deltagande. När det blir snö/vinter så kommer 

    vi som tidigare bestämt att arrangera resor till TSOK. 

     Träningslägret 8-15/11, få anmälda trots marknadsföring. 

           Vi kommer att ta hjälp av Sandra under snösäsongen. 

           Leo kommer att delta i Björnjakten, Älvdalen samt tävlingar i Borås, Skövde i 

december.  
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8. Sponsringsavtal. 

      Styrelsen har tagit fram ett nytt sponsringsavtal för Leo Rodin, det nya avtalet ersätter   

            det gamla. Det gamla avtalet makulerades och det nya avtalet undertecknades av  

            parterna. Kopia biläggs protokollet. 

 

9. Medlemsregister  

            Annica fick i uppdrag att göra klart och sedan överlämna/lära upp Susanne som    

            accepterade att ta över rollen som Medlemsansvarig. 

 

10. Övriga frågor. 

10.1 Vi bör så småningom bjuda in medlemmar till en diskussionskväll om vad medlemmarna 

vill med klubben. Typ ”ska vi vara en klubb för elitsatsande eller ska vi rikta oss mot 

motionärer”? 

10.2 Krister frågar Eva Karlsson om hon kan vara intresserad av att ingå i valberedningen. 

10.3 Beachflaggorna har kommit. Leo har fått låna en flagga. Ulla ska få låna en liten flagga. 

Cicci lägger ihop flaggorna i storleksordning och sedan ska de förvaras i kansliet på 

Rimnershallen. 

10.4 Vi behöver röja en del på kansliet för att få plats, bland annat så finns det en hel del gamla 

skrivare och kopieringsmaskiner som ska kastas. Fler hyllor behöver sättas upp. Eventuellt 

komplettera med skåp. 

 

11. Nästa möte. 

  

• 15/1 kl.18 hos Fratera Fastigheter AB. 

• 11/2 kl.18 hos Fratera Fastigheter AB. 

• 18/3 kl.18 hos Fratera Fastigheter AB. 

• 22/4 kl.18 hos Fratera Fastigheter AB. 

• 27/5 kl.18 hos Fratera Fastigheter AB. 

          

12. Mötet avslutas. 

 

 

            

Protokollförare:   Justeras:    
 

 

 

      
Marcus Hofvander   Mats Karlsson   

Tf. Sekreterare   Kassör 

 

 


