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Till Deltagare, styrelseledamöter 
  
Ärende KIF styrelsemöte 19/20-02 
  
Tid 2019-06-10  kl.16.30 
  
Plats Klubbstugan 
  
 
Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Bodil Pinzke Kassör 

 Thomas Pinzke Ledamot 

 Gunilla Windahl 
Emma Andersson 
Richard Fordham 
Pierre Sjöström 
Göran Wennlid 

Ledamot 
Ledamot 
Tennis 
Styrketräning 
Fiske 
 

   

1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2 Val av sekreterare/justeringsman 
 Harald utsågs till att föra dagens protokoll. Bodil utsågs att justera 

protokollet. 
  
3 Föregående protokoll 
 Gjordes en genomgång av protokollen från 190206 samt 190429 enligt 

följande 
190206 
Djupare kontakter med fritidsförvaltningen har tagits som bl a har resulterat 
i ett besök /visning av lokaler för BT Rekord. Framkom att vår sporthall ej 
var lämplig ör deras verksamhet. 
Angående kontakter med Göta så fortsätter samarbetet även i år. Utkast till 
avtal togs fram, vilket ligger till grund för framtida prissättning. 
Träd kring tennisbanor åtgärdades delvis av kommunen 
190429 
Arbetsformen  19/20 gicks igenom och godkändes med tillägget att Staffans 
namn hade fallit bort vid protokollskrivningen. 
Beslöts att lägga båda protokollen till handlingarna. 

  
4  Allmän info 

Medlemmar 
Fastslogs att antalet medlemmar hade sjunkit med 20 personer jämfört med 
samma tidpunkt förra året. I dagsläget är vi 149 medlemmar i föreningen. 
Externa kunder 
Gruppen externa kunder har tyvärr inte vuxit. Under innevarande år är det  
Petterssons plåt, Nitrator, Listorp, Göta och Helsingborgs 
kampsportgymnasium. 
Vår förhoppning är att de fördjupade kontakterna med fritidsförvaltningen 
skall kunna utöka gruppen med ytterligare någon part. 
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Arbetsgrupp framtid 
Uppdraget för gruppen är att börja sondera möjligheter att driva föreningen 
vidare efter det att avtalet med Kemira går ut i slutet av 2021. Eftersom 
Kemira inte har några planer att köpa tillbaka anläggningarna som berörs, 
bör gruppen undersöka vilka möjligheter som finns. Gruppen har mandat att 
arbeta fritt med avrapportering mot styrelsen i samband med ordinarie 
styrelsemöten. Harald tar för gruppens räkning  fram namn på eventuella 
kontaktpersoner inom Kommunen respektive Sagax.  
 

  
  
5 Ekonomi 
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Aktuellt status 
 
Bodil rapporterade om Kostnadsutvecklingen som även i år är mindre 
gynnsam. Skälet är som tidigare att antalet medlemmar minskar och att 
därmed även uthyrningsfrekvensen blir lägre. Enligt bedömningen bör 
resultatet för innevarande år ligga på ungefär samma nivå som 2018, vilket 
innebär att vi blir tvungna att sälja fondandelar för att klara årets kostnader. 
Se även resultatrapporten för perioden.  
 
Sektionsrapporter 
-Tennis, Richard rapporterade från sektionens aktiviteter. Mästerskapen 
drog tyvärr inte fler deltagare än vanligt trots begränsningen vad avser 
deltagande av tränare. Intresset för seriespel var även den här gången för 
lågt för att kunna genomföra något av detta. 
Diskuterades kring tennissektionens tider i hallarna respektive utebanor och  
kostnaden för träningstimmarna. Framfördes att timkostnaden bör bäras av 
deltagare i träningen istället för som nu av tennissektionen. Något beslut 
kring detta togs inte. Beslöts att träningen fr o m höstterminen kommer att 
föras över till föreningens egen tränare. Intresset för sommartennis är 
ganska svalt samtidigt som det har varit problem med att bokningen inte har 
visast i systemet. Thomas kontaktar Easy sport.  
-Styrketräning 
Uthyrning av lokalen är för tillfället lägre än vanligt vilket är samma fenomen  
som inför / under varje sommar 
-Fiske 
Vårfisket har klarats av med hyggliga placeringar för samtliga föreningens 
lag. Höstsäsongen påbörjas i början av september. Diskuterades om det 
kan finnas intresse av att lära sig lite fisketeknik. Frågan har diskuterats 
med V Svedman som kan tänka sig att bidra med en grundläggande 
introduktion för intresserade. Under sommaren görs en förfrågan via ett 
massutskick. Göran handlägger 
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Övrigt 
- Uthyrning fritidsvillan 
Beslöts att höja uthyrningspriset per 6 tim från 300 till 500 kr . Skälet till 
denna höjning är som tidigare att försöka undvika att lokalen nyttjas på 
felaktigt sätt.. 
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-Belysning/skynke i plasthallen 
Beslöts att Pierre handlägger detta inklusive inhyrning av lift. Skall vara klar 
senast i mitten av augusti. Det finns  ca 100 lysrör i förrådet men enligt 
tidigare erfarenhet behöver man samtidigt byta glimtändare.  
-Rååsnipan 
Med tanke på senaste incidenten där snipan togs ut i dåligt väder och gick 
på grund i Knähakens västra del beslöts att kolla om det är möjligt att lyfta 
ut bokningsfunktionen ur systemet. Vidare beslöts att stänga av föraren av 
båten från vidare uthyrning av båten för resten av året. 
-Prissättning anläggningar kommande säsong 
Priserna hålls oförändrade. 
Pris/innehåll årskort 2020 
Inga förändringar 
-Sommarfest 
Emma och Gunilla planera för en sommarfest som går av stapeln i början 
av juli. Inbjudan skickas ut via Thomas. 
. 
 
Nästa möte 
Enligt kalender måndagen den 28 augusti kl 16.30 plats: Klubbstugan 

  
  

Vid protokollet                                                    Justeras 
Harald Simson                                                Bodil Pinzke 
                              
………………..                   …………………. 

  
  
  
  
  
 


