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STYRELSEN
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Micael Wall
Jan Lindell - byte till Sture Svanljung i september 2007
Leif Blom
Lisa Kaati
Mosa Sayed
Lasse Ekman
Sture Svanljung - byte till Jan Lindell i september 2007
Kristina Nordéus

Valberedning
Kermith Fredriksson (sammankallande) och Omid Varedian.

STYRELSEARBETET OCH DEN DAGLIGA LEDNINGEN AV
KLUBBENS VERKSAMHET
Sammanträden
Styrelsen har sammanträtt 070411, 070508, 070611, 071009, 071105, 071204.
I styrelsens arbete har under året principiella diskussioner om inriktningen av klubbens verksamhet
haft en betydande plats – se vidare på sidan 3 (Långsiktiga strategier...). En grundläggande fråga har
varit hur UIF Boxning kan värva fler medlemmar och ledare.

Personal, kansli och frivilliginsatser
Under perioden har följande personal arbetat på regelrätt anställningsbasis eller på arvoderad
frivilligbasis:
Ali Damadan
Kermith Fredriksson
John Brikell
Mosa Sayed
Guian Mantilla
Omid Varedian
Arman
Sam Rukundo
Martin Billefjord
Esbjörn Forss

Ansvarig för lokaler, medlemsregister, kansli mm.
Verksamhetsansvarig och ansvar för boxning med socialt ansvar.
Huvudtränare
Tränare
Tränare
Tränare
Tränare
Tränare
Tränare
Assisterande tränare

Jan Lindell har under verksamhetsperioden, en gång i veckan, ansvarat för genomförandet av så
kallade introduktioner för nya medlemmar.

UIF Boxning | Heidenstamsgatan 67 | 754 25 Uppsala | Tel/Fax 018-25 56 71 | e-post: uifboxning@tele2.se
Hemsida: www.idrottonline.se/uppsala/upsala-boxning

S i d a |2

Administration
Under perioden har kanslifunktionerna fortsatt strukturerats både administrativt vad gäller datorer
och personal samt utifrån skrivna befattningsbeskrivningar och avtal.
Ett trådlöst nätverk har installerats i klubblokalen, vilket ger fördelar bl.a. vid tävlingsarrangemang.
En bärbar dator har inköpts, och tillsammans med det trådlösa nätverket, ger det ett mer praktiskt
arbetsredskap för den kansliansvarige, då han inte längre är bunden till ett rum. Matchlistor och
resultat vid tävlingar kan skrivas ut direkt, men kan också publiceras omedelbart på hemsidan. Det
har varit ett önskemål bland medlemmar och anhöriga.
Klubben fortsätter med uppbyggnaden av ett elektroniskt arkiv, och undviker därmed papperskopior
och pärmar. Säkerhetskopior av arkivet utförs kontinuerligt.
Vidare har hemsidan funnit ytterligare praktisk användbarhet. Klubbens verksamhetsplan publiceras
här, vilken ger information om tävlingar, deltagande och tävlingsorganisation. Detta möjliggör för
medlemmarnas familjer att lätt hämta information direkt från hemsidan. Planen uppdateras löpande
av ansvariga tränare.

Tränarkollegium
Tränarkollegiet har bestått av tränarna nämnda ovan, och har haft ett antal sammanträden under
verksamhetsperioden: 070516, 071113, 071127, 071210.
Tränarkollegiet gör överväganden avseende val av träningsmetodik, bemanning i de olika
träningsgrupperna, val av målsättningar och utbildningsinsatser etc.

STADIGVARANDE KOMMITTÉER
Evenemangskommittén
Styrelsen har utgjort kommitté vid uthyrning av lokalen till slutna sällskap.

Tävlingskommittén
Kommittén har till uppgift att följa träningen och tränarnas arbete. I kontakter mellan tränarkollegiet
och tävlingskommittén sker uttagningar till de tävlingar som klubben deltar i. Huvudtränaren John
Brikell har fortlöpande rapporterat om tävlingsverksamheten till styrelsen och till tränarkollegiet.
En satsning mot fler lokala tävlingar har gjorts under hösten, detta i enlighet med långsiktiga
strategival av styrelsen. Detta för att ge aktiva medlemmar möjlighet till att utvecklas i sin boxning
samt få viktiga erfarenheter av matcher.

LÅNGSIKTIGA STRATEGIER
Styrelsen har under våren och hösten medverkat i SISU:s Träningsläger för styrelsen för att få en
bättre och målinriktad struktur på verksamheten. Styrelsen har i sju steg diskuterat om hur man ska
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möta framtiden med verksamheten. Följande rubriker visar inom vilka delar träningslägret har
arbetat fram sin planering:
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsidé
Värdegrund
Vision
Verksamhetsområde
Mål
Strategi
Handlingsplan

Denna strukturplanering har även diskuterats med tränarkollegiet, för att få en samstämmighet kring
klubbens arbete.
Vidare finns policyer och befattningsbeskrivningar för personal, ledare och tränare.
Styrelsen antog under våren Kermith Fredrikssons erbjudande att i högre grad engagera sig i
klubbens verksamhet. Styrelsen är mycket tacksam för engagemanget, kunnigheten och den
mångåriga erfarenheten som nu ställs till föreningens förfogande.
Tävlingskommittén för KP-cup har sammanträtt regelbundet för planeringen av cupen:
070619, 070827, 070919, 071009, 071013, 071211.

INTERNA UTBILDNINGSVERKSAMHETER OCH
-ARRANGEMANG
En särskild verksamhets- och tävlingsplan har utarbetats. I den görs avvägningar i träningshänseende,
indelning i träningsgrupper, pekas på lämpliga introduktioner och målsättningar. Utöver att en
utbildnings- och träningsstruktur fastlagts så har även separata träningsprogram medverkat till en
stabilitet i träningen och i gruppernas motivation.
De separata träningsprogrammen finns anslagna i träningslokalen till ledning för tränare och aktiva.
En ny hemsida har skapats på internet, där all aktuell information publiceras.
I samarbete med SISU genomfördes kursen Ledarrekrytering den 28 nov 2007, med föreläsaren Tord
Hallberg. Styrelseledamöter och tränare diskuterade tillsammans med föreläsaren, om problemet
kring nyrekrytering och hur man kan gå tillväga.

EXTERNA UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER
Klubben har deltagit med styrelsen och tränare i externa utbildningar. Nära samarbete har funnits
med idrottsorganisationernas utbildningsenhet SISU, med bl.a. Träningsläger för styrelsen (se även
under Långsiktiga strategier ovan).
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Under perioden har bl.a. följande utbildningar/möten haft närvaro av styrelsemedlemmar och
tränare:
•
•
•
•

Svenska Boxningsförbundets domarutbildning (Sture Svanljung).
Kommunens utbildning i nya närvarokortsystemet (Leif Blom, Sture Svanljung).
Kommunens samverkansgrupp Tävlingsstaden Uppsala inkl alla idrottsföreningar i länet.
Ledarrekrytering i samverkan med SISU.

MASSMEDIA
Under perioden hade klubben ett antal införanden i form av blänkare, intervjuer och längre artiklar i
massmedia. Ronja Holgerssons framgångar har uppmärksammats två gånger i lokalradion resp
regional tv och en gång med hennes systrar, My och Love, på TV4 riks. Utöver dessa har alla Ronjas
matcher rapporterats i massmedia, totalt ca tio gånger.
Sam Rukundos karriär har uppmärksammats bl a genom ett reportage i Sportspegeln, SVT.

MEDLEMSANTAL
Klubben har under verksamhetsåret haft ca 600 deltagare som deltagit i verksamheten. Fördelning
enligt nedan:
Ca 400 personer i prova på boxning
Ca 10 matchboxare
20-30 diplomboxare
25-30 damboxare
250 personer inskrivna i verksamheten
Totalt antal medlemmar i slutet av 2007: 128 st.

LÄGERVERKSAMHET, TRÄNINGSLÄGER
070705-07: Ca 20 UIF:are och gästande boxare medverkade vid ett träningsläger på hemmaplan med
tre pass om dagen.
071215: Träningsdag för boxare från distriktet, arrangerades av UIF.
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SAMARBETE INOM UIF OCH EXTERNT
Klubben har stadigvarande varit representerad vid huvudstyrelsens årsmöten, liksom vid distriktsförbundens arrangemang. Vidare har klubben representerats vid Svenska boxningsförbundets
årsmöten.

Stadigvarande deltagande i utomstående organisationers verksamhet
Klubben har medverkat i områdesgruppen i det förebyggande arbetet i tidigare Gamla Uppsalas
kommundelsområde.
Klubben och aktiva har vidare medverkat med boxningsuppvisning vid den så kallade områdesfesten,
Gränbydagen .

Särskilda samarbetspartners, gemensamma arrangemang
Skolor
Samarbete med skolor ex ”Camp Heidenstam” har fortsatt under hösten - bland annat med bidrag
från RF. Fortlöpande samarbete sker även med Bolandsskolan.
Särskilda samarbetspartners
Under perioden har klubben i denna roll samarbetat med följande parter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förebyggargrupper i Uppsala Kommun
HVB-hem
SARUK
Uvengymnasiet, skolor och skoldaghem
Frivården
Celsiuskolan
KRAMI
Heidenstamskolan
Heidenstam/Nyby fritidsgård
Elitidrottsgymnasiet samt Idrottsgymnasiet.

Nytt basavtal har tecknats med Elitidrottsgymnasiet.

Särskilda punktinsatser
Klubben har medverkat vid boxningsförevisning vid UIF-dagen på Studenternas .

EKONOMI
Ekonomin under verksamhetsåret har blivit stabil. Framgången kan delvis förklaras av en större
tydlighet i prioriterandet av utgifter, men också av en större medvetenhet i styrelsen om hur en
stabil ekonomi ger trygghet för klubben. Styrelsen har haft uppsikt över utgifterna på ett mer
strukturerat sätt.

UIF Boxning | Heidenstamsgatan 67 | 754 25 Uppsala | Tel/Fax 018-25 56 71 | e-post: uifboxning@tele2.se
Hemsida: www.idrottonline.se/uppsala/upsala-boxning

S i d a |6

DET SPORTSLIGA UTBYTET
Tävlingsverksamheten sedan föregående årsmöte har till stora delar varit lyckosam. Utöver nedan
redovisade turneringar har UIF under hösten 2007 arrangerat två klubbtävlingar på hemmaplan med
lyckat resultat.
Mellansvenska Diplomserien: Love Holgersson blev bästa poängplockare 06/07. Nya förmågor har
deltagit på de två senaste deltävlingarna med goda resultat. Vi har även deltagit vid tävlingar i
Stockholmsserien.

Turneringar

Landslagsuppdrag

070217-18 Diplom SM, Borås
Guld Love Holgersson

070324-25 Nordiska Seniormästerskapen, Finland
Guld Ronja Holgersson

070928-30 Falken Cup, Gävle
Guld Love Holgersson
Silver Loran Batti, Redouane Kaya
Brons Aram Darkahi, Daniel Nash

070508-12 Ahmet Comert Cup, Turkiet
Brons
Ronja Holgersson

071102-04 ACBC, Göteborg
Guld Ronja Holgersson, Redouane Kaya,
Daniel Nash
Brons Martin Steinberg
Oplac. Rafael Acosta
071201-02 Tifa Damcup, Tidaholm
Guld Ronja Holgersson

070402 Landskamp mot England, Stockholm
Förlust Ronja Holgersson
070414 Landskamp mot Finland, Kristianstad
Vinst Ronja Holgersson
070807-10 Witch Cup, Ungern
Brons Ronja Holgersson
071015-20 EM, Danmark
Oplac. Ronja Holgersson
07120408 EU-mästerskapen, Frankrike
Guld Ronja Holgersson

Det sociala engagemanget
Under perioden har den så kallade ”Boxning med socialt ansvar” förändrats så tillvida att någon
särskild person inte avlönas för uppdraget. Styrelsen och tränarna har istället tagit ett större ansvar.
Genom den nya starka tränarstaben har goda kontakter knutits med de tränande. Ett särskilt
läxläsningsrum med datorer, skrivare och studieplatser har färdigställts under föregående
verksamhetsår, vilket används frekvent.
Ett speciellt samarbete med öppenvården och rättsväsendet har fortsatt under detta verksamhetsår.
Den betydelsefulla verksamheten bedrivs genom att klubben upplåter plats för samhällstjänster.
Arbetet har bestått av lokalvård, hjälp vid tävlingsarrangemang och enklare administrativa sysslor.
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UTMÄRKELSER TILL UIF
Stipendier
Vid styrelsemötet i december 2007 tilldelades tränarna Mose Sayed och Guian Mantilla stipendium
om 10 000 kr vardera för sina insatser i tränarkollegiet.

PRAKTIKANTER
Under perioden har två personer arbetat som praktikanter på klubben.

ANSÖKNINGAR UR STIFTELSER OCH FONDER
Styrelsen konstaterar att klubben även i fortsättningen måste intensifiera sitt arbete inom denna
sektor. Glädjande nog uppvägs detta av att Uppsala kommun stöttar klubben på ett tacksamt sätt.
Klubbens har som målsättning att finna ekonomiska möjligheter även från andra garanter så långt
det är möjligt.

SLUTORD
Styrelsen ber att få framföra sitt stora tack till Uppsala kommun, sponsorer och samarbetspartners
för ett mycket givande år.
Styrelsen vill också tacka alla ledare och tränare, vilka lägger en stor del av sin fritid på boxningen
och UIF. Klubben kan inte fungera utan engagerade människor, varför styrelsen är mycket glada för
att ha ett så bra och positivt team. Alla gör ett storartat arbete inom denna angelägna verksamhet,
både för den enskilde, föräldrar/vårdnadshavare som för samhället.

Uppsala den 20 februari 2008

Styrelsen UIF boxning
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