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Till Deltagare, styrelseledamöter 
  
Ärende KIF styrelsemöte 19/20-03 
  
Tid 2019-09-02  kl.16.30 
  
Plats Klubbstugan 
  
 
Deltagare Harald Simson Ordförande 

 Bodil Pinzke Kassör 

 Thomas Pinzke Ledamot 

 Richard Fordham 
Pierre Sjöström 
Göran Wennlid 

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 protokollet190610 enligt följande: 

Responsen från fritidsförvaltningen har tyvärr inte varit positiv, varför vi i dagsläget inte 
planerar för ytterligare kontakter. 
Nyordningen vad avser tennisträningen kommer att tillämpas fr o m höstsäsongen, se 
även under sektionsrapporter. 
Byte av lysrör har genomförts i plasthallen. Vid samma tillfälle återställdes även skynket 
i norr. 
Rååsnipan finns kvar i bokningssystemet, se även pkt 4 i dagens protokoll 
En lyckad sommarfest genomfördes 2018-07-11, ett stort tack till Emma och Gunilla för 
initiativet..  
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna. 
Att fånga upp intresserade att lära sig fisketeknik kvarstår. Göran undersöker ifall det 
finns intresse för detta via ett massmail samt stämmer i så fall av med V Svedman. 

  
4  Allmän info 

Framtidsgruppen 
Uppgifter avseende eventuella kontakter på Sagax respektive Helsingborgs Kommun 
har tagits fram via Kemira och delgivits Framtidsgruppen via mail. 
Det är upp till gruppen att lägga upp en strategi för hur man vill nyttja dessa uppgifter 
samt att noga undersöka om det finns några realistiska möjligheter att bedriva fortsatt 
verksamhet efter 2021.  
Diskuterades hur föreningens nuvarande verksamhet bör förändras för att vara mera 
attraktiv i framtiden. I dagsläget bedrivs i stort sett ingen egen verksamhet i sektioner 
vilket skapar dåliga förutsättningar för en framtida överlevnad. 
Se även bifogat mail    
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Rååsnipan 
Föreningen har fått en förfrågan från Kemira Metal som har delgivits föreningens 
styrelse för synpunkter via mail. Beslöts att ta upp mera konkreta diskussioner med KM 
samt även ta fram ett utkast till avtal. Göran och Harald handlägger ärendet 
Se även bifogat mail. 
 
Prissättning 2020 
Beslöts att rådande priser och villkor för 2019 även skall gälla 2020. 
 
Marknadsföring KIF  

 Våra ansträngningar har hittills inte varit direkt framgångsrika. Konstaterades att 
målgrupperna även framöver är desamma men att vårt utbud kanske inte direkt ligger i 
tiden respektive inom ramen för våra ekonomiska möjligheter. 
 
Föreningsvillan 
 Vi har problem med obehörigt intrång och sanitär skadegörelse i festlokalen vilket 
troligen beror på en nyckel på vift. Harald har bett Kemira att byta kolvarna till båda 
ytterdörrar under innevarande månad, vilket man lovade att verkställa. 

  
5 Ekonomi 
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Aktuellt status 
 
Bodil rapporterade om Kostnadsutvecklingen som även i år är mindre gynnsam men 
dock inte värre än vid samma tidpunkt förra året. Antalet medlemmar har ökat med ett 
tiotal sedan förra mötet. F ö ser siffrorna för uthyrningsverksamheten något sämre ut i 
jämförelse mot samma period förra året. Resultatrapporten för perioden bifogas till 
protokollet. 
  
Sektionsrapporter 
-Tennis 
Antalet deltagare i klubbmästerskapen har tyvärr inte ökat trots införande av 
restriktioner avseende tränarnas deltagande.  
Intresset för träningen är detsamma som tidigare trots att deltagare numera får betala 
en del av hyreskostnaden per timme. Ursprungligen var det meningen att hela 
hyreskostnaden skulle bäras av deltagarna vilket dock halverades med tanke på 
gruppstrukturen. Möjligen kommer det att startas upp ytterligare en träningsgrupp som 
dock inte kommer att placeras på onsdagar  
-Styrketräning 
Uthyrning av lokalen är för fortfarande ganska låg men förväntas återgå till normala 
nivåer efterhand. 
-Fiske 
Det återstår någon ytterligare tävling inom ramen för korpens verksamhet. Sista 
tävlingen för året hålls för div 1 26.10, div 2 22.9 samt div 3 29.9. Föreningen är 
representerad i samtliga divisioner. 
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Övrigt 
-. 
 
Nästa möte 
Enligt mötesplan hålls nästa möte 2019-12-02 klockan 16.30 i Klubbstugan 
 
 
Vid protokollet                                                    Justeras 
Harald Simson                                                Bodil Pinzke 
                              
………………..                   …………………. 

 
 
Bilaga framtidsgruppen 
 
Hej Harald! 
På Sagax heter kontaktpersonen Therese Hääger, 0768542406.  
När det gäller kommunen, så har vi dragit ner på kommunikationen med dem. Men 
kanske kan ni kontakta Idrotts- och fritidsnämnden 
Nämnden ansvarar för stadens öppna fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar 
samt föreningsbidrag och lotteritillstånd. Khaled El-Khalayeli är vice där, kanske 
kompis till Hasse?  
Exploateringschefen i Helsingborg heter Patrik Möller, han kan vara aktuell om det 
handlar om att kommunen skall förvärva ngt.  
Mårten  
 
 
From: Harrald Simson <harald.simson@telia.com>  
Sent: Saturday, June 22, 2019 12:56 PM 
To: Mårten Söderlund <marten.soderlund@kemira.com> 
Cc: Jörgen Heby <jorgen.heby@kemira.com> 
Subject: Kontaktpersoner  
 
Hej Mårten ! 
 
Vi har bildat  en framtidsgrupp som har till uppgift att sondera möjligheterna att driva 
föreningen vidare efter 2021. Kan ni förse oss med uppgifter avseende kontaktpersoner 
på Kommunen respektive Sagax? Förutsätter att det är du och Jörgen som även 
framöver är våra kontakter mot Kemira. 
Gruppen består av: 
Hans Berg 
Pierre Sjöström 
Emma Andersson 
Gunilla Windahl 
 
Ha en fortsatt skön sommar 
 
Harald 
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 Bilaga Rååsnipan 

 
 Från: Harrald Simson [mailto:harald.simson@telia.com]  

Skickat: den 6 juli 2019 10:36 
Till: thomas.pinzke@telia.com (thomas.pinzke@telia.com); 'pinzkeb@gmail.com'; Hans Berg 

(hans.berg@bilfinger.com); Gunilla Windahl (gunilla_hem@hotmail.com); Emma Andersson 
(andrssonemma@gmail.com); 'Bent Simonsen'; Pierre Sjöström PS-Service (ps-service@telia.com); 

Richard Fordham (richard.fordham@tele2.se); Göran Wennlid (wennlidgoran@gmail.com) 
Ämne: Rååsnipan 

 

Hej  
Föreningen har fått ett förslag från Kemira Metall klubb, som i stort sett innebär 
följande: 
Metallklubben erbjuder  sig att bidra med  50 kkr för att investera i en ny fritidsbåt  med 
placering i Knähaken . Villkoren är att rååsnipan säljs och att likviden läggs till det 
kapital som Metall bidra med och att samtliga Kemiraanställda få nyttja båten utan att 
vara medlemmar i Kopparverkets IF. Förutsatt att de tar ett förarbevis för båten. Båten 
hanteras även framöver ( tom 2021) i vårt bokningssystem. Tillsyn samt påfyllning av 
diesel görs via Metalls/Kemiras försorg. Rååsnipan samt boden tillfaller Metallklubben 
efter 2021 förutsatt att Kopparverkets IF inte har någon verksamhet from 2022. 
Medlemmar i Kopparverkets IF äger dock rätt att hyra båten efter 2021 på samma 
villkor som Kemira anställda. 
Några detaljer har inte diskuterats. Jag tänkte att vi får utforma ett kontraktsförslag där 
vi preciserar våra krav för att acceptera en överenskommelse.  
 
Återkom med era synpunkter till mig fortast möjligt 
Hälsningar 
Harald 
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