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Till Deltagare, styrelseledamöter, verkställande utskott 
  
Ärende KIF styrelsemöte 18/19-05 
  
Tid 2019-02-06  kl.16.30 
  
Plats Föreningsvillan 
  
 
Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Hans Berg 
Bodil Pinzke 

Sekreterare/skytte 
Kassör 

 Pierre Sjöström 
Tomas Pinzke 
Gunilla Windahl 
Emma Andersson 

Styrketräning 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

 Richard Fordham 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 

Föregående protokoll gicks igenom. Följande punkter tas upp även under 
dagens möte 
Kontakt med kommunen 
Externa kontakter framöver 
Träd kring utebanor 
Övriga punkter godkändes, beslöts att lägga protokollet till handlingarna 

 . 
  
4  Allmän information 
  
 Kopparverkets IF, aktuell situation 

Föreningens aktuella situation 
Vi har tappat medlemmar, antal abonnemang är färre samt även bokningar 
i vårt bokningssystem har gått tillbaka kraftigt. 
Åtgärdsdiskussion 
Vi måste arbeta mera aktivt mot Helsingborgs fritidsförvaltning samt även 
vara mera offensiva i vårt arbete gentemot skolor och föreningar på Söder. 
Vidare bör vi utforma en medlemsenkät i syfte om att få veta varför 
medlemsantalet har gått tillbaka och vad vi kan göra för att vända denna 
trend. Enkäten bör eventuellt kompletteras med flygblad som delas ut till 
hushållen inom närområdet respektive placeras ut på lunchborden i 
Koppargrytan.  
När det gäller kontakter med tidningar (Hallå och Lokaltidningen) 
konstaterade Göran att vår förening inte är intressant nog för att få utrymme 
i dessa. Beslöts att göra ett försök med sommartennis på utebanor som i 



KIF/H Berg KIF styrelsemöte 18/19-05 
 

stort innebär att utomhusbanorna öppnas under utomhussäsongen för icke 
medlemmar. Dessa kommer att ha möjlighet att hyra banorna mot en 
förhöjd avgift. Anslag därom skall sättas upp på grindarna till banorna och 
bokning sker via en komplettering av bokningssystemet. Förhoppningen är 
att nyttjandegraden av banorna därmed ökas.  
 
Medlemsdag 2019 
•Tidpunkt för medlemsdagen 
Datum är sedan tidigare bestämt till 190406. Dagen påbörjas 0900 och 
avslutas 1500. Vi går ut med inbjudan via massutskick. 
  
•Tänkbara arbetsuppgifter 
Att påbörja iordningsställande av utebanor, utföra fönsterputsning i villan 
samt klubbhuset, göra inventering av utrustningen i villan samt utföra 
röjning kring löpslingan. Eventuellt görs en insats vad avser durken i 
Rååsnipan, vilket skall avstämmas med Pär Aulin. 
Ansvaret för arbete på Tennisbanorna har Emma medan Gunilla har 
ansvaret vad avser föreningsvillan. Avseende Klubbhus och löpslingan 
delas ansvaret mellan Harald och Bodil. 
Beslöts att föreningen bjuder på fika i form av landgång och kaffe. 

  
  
5 Ekonomi 
 För att klara innevarande verksamhetsårs ekonomi har föreningen varit 

tvungen att avyttra fondandelar till ett värde av 90 kkr. 
Bodil gjorde en genomgång av det aktuella läget som hittills uppvisar en 
klar nedgång i jämförelse med samma tidsperiod 2018. Som framkom 
under punkt 4 har vi tappat medlemmar, vi noterar en nedgång av 
abonnemang och uppvisar en dålig beläggning i speciellt sporthallen 
När det gäller våra kostnader finns det inga stora besparingar som kan 
tillgripas i dagsläget. De största posterna är hyran till KKAB, kostnader för 
städkontraktet samt bokningssystemet som tillsammans uppgår till ca 290 
kkr.  

  
6 Sektionsrapporter 
  

-Tennissektionen har sitt årsmöte i början av mars och kommer då att ta 
beslut om att tränarna framöver inte längre har möjlighet att delta i av 
föreningen anordnade mästerskap. Skälet är att man genom denna åtgärd 
har en förhoppning om att locka fler deltagare. 
Tennisträning pågår på onsdagar. 
 
- Skytte. Då Kemira inte låter oss använda skjutbanan har vi försökt att se 
om det går att deltaga i Magnus Stenbock. Detta betyder att vi kommer att 
avveckla sektionen under 2019. 
 
- Styrketräningen har fått ett uppsving men tyvärr är det lite dålig disciplin 
hos dem som använder lokalen. Pierre jabbar aktivt med detta.  
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7 Årsmöte 

Tom Paradis är valberedningens sammankallande och har påbörjat sitt 
arbete. 
Hans ser till att verksamhetsberättelsen sammanställs liksom att kallelsen 
till årsmötet skickas ut i god tid före mötet 
Beslöts att friskvårdsavgiften 2020 förblir oförändrad, dvs 500 kr. 
 
Praktiska frågor 
-Gäst årsmöte 
 Harald försöker ordna någon 
- Bokning koppargrytan 
 Hans bokar 
- Förbeställning mat 
 Hans beställer sjömansbiff, finns salladstallrik med för dom som vill ha. 
- Lottringar 
 Handläggs av Bodil . 
- Priser via sponsorer 
  Hans undersöker med Bilfinger, övriga undersöker möjligheter via sina     
kanaler 
- Närvarolotteri 
, Bodil handlägger 
-Avtackning funktionärer 
 Harald tar reda på om det är någon som skall avtackas 
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Övrigt 
Kontakter med Göta 
Göta har bett om ett möte med representanter för vår styrelse angående 
nyttjande av tennisbanor. Beslöts att Harald, Pierre, Emma och Richard, 
träffar representanter för Göta. Vid samma tillfälle presenteras ett utkast till 
samverkan på utomhusbanor för resterande tid till 2021 där det även finns 
med en klausul avseende timpriser för nyttjande av banorna. Se bilaga. 
Kontakter med Helsingborgs Kommun 
Med tanke på att avtalet med Kemira går ut 2021 har vi för avsikt att 
sondera möjligheter för en fortsatt verksamhet. För att undersöka vilka 
möjligheter det finns, har vi för avsikt att uppvakta Kommunen i denna 
fråga. Beslöts att ta upp denna fråga i styrelsen efter årsmötet i mars. 
Träd kring tennisbanor 
Kontakten med kommunen gav följande. Kommunen åtgärdar enbart grenar 
som växer in över tennisbanorna. Man gör ingen gallring utanför. Beslöts att 
vi handlägger träden enligt vår praxis.   
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Nästa möte 
Årsmöte 28 mars 

 
               Vid protokollet                                                                              Justeras 
               Hans Berg 
               sekr 

                              Harald Simson 
                              Ordf 

 


