UPSALA IDROTTSFÖRENING
HUVUDSTYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007
HUVUDSTYRELSE
Ordinarie ledamöter:
Ordförande
Malin Hartman
Vice ordförande
Ola Nordström
Sekreterare
Bernt Åslund
Kassör
Conny Engstrand
Ledamot
Jan-Olof Ericsson
Från sektionerna:
Boxning
Fotboll
Friidrott
Handboll
Innebandy
Orientering
Ungdomsfotboll

Lars Ekman
Lena Taxén
Annie Larsson
Roland Henriksson
Jonas Malmberg
Håkan Bergander
Lars Eriksson

Övriga uppdrag som fördelats inom styrelsen:
Vice sekreterare
Annie Larsson
Ansvarig för lotteriverksamheten
Conny Engstrand
Ansvarig för föreningens arkivverksamhet Håkan Bergander
Representant i folkrörelsearkivet
Lena Taxén
Ansvarig UIF-villan
Jan-Olof Ericsson
Kansliansvarig
Bernt Åslund
IT-ansvarig
Malin Hartman
Representant i Uppsala föreningsråd
Malin Hartman
Conny Sveijer har ansvarat för föreningens medlemslotteri.

STYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Styrelsens arbetsutskott har utgjorts av följande ledamöter:
Malin Hartman
Conny Engstrand
Ola Nordström
Bernt Åslund

REPRESENTATION
I Alliansen Idrottsbingo har föreningen representerats av Lena Taxén med Bernt Åslund som
ersättare.

SAMMANTRÄDEN
Huvudstyrelsen har under år 2007 haft sju protokollförda sammanträden (10/1, 21/2, 15/3,
3/5, 7/6, 9/11 och 28/11). Arbetsutskottet har haft informella överläggningar vid behov. Årsmötet hölls den 15 mars i UIF-villan.

KLUBBLOKAL, KANSLI OCH ANSTÄLLDA
UIF:s klubblokal och kansli är sedan 1998 lokaliserad till fastigheten på Flogstavägen 9, numera kallad UIF-villan. Huset är trivsamt. Dock har underhållet eftersatts, varför nu stora investeringar krävs. Huvudstyrelsen har kontinuerlig kontakt med fastighetsägaren. Någon förbättring av lokalstandarden har dock tyvärr inte genomförts under året. UIF-villans lokalansvarige JO Ericsson har under hösten 2007, tillsammans med andra konsulter, besiktat
villan för att undersöka det utvändiga renoveringsbehovet. Hela yttertaket måste bytas och
samtliga fasader måste putsas om och avfärgas, samtliga fönster måste målas och alla täckplåtar på taket och runt skorstenen måste bytas. Kostnaden för dessa arbeten har uppskattas till
750.000 till 1.000.000 kronor. Att kommunen skulle avsätta dessa pengar förefaller inte troligt. En skrivelse med en anmälan att UIF är intresserad av att förvärva fastigheten har därför
tillställts kommunen. Svar på detta brev kommer tidigast under hösten 2008.
Även under 2007 har en stor arbetsinsats krävts för att få ett centralt medlemsregister av acceptabel kvalitet. Ännu har inte detta uppnåtts, men genom ett intensifierat samarbete mellan
kansliet och de olika sektionerna har klara förbättringar skett.
Bernt Åslund har haft uppgiften som kansliansvarig. Conny Sveijer är anställd som föreningskonsulent på heltid. Kerstin Evhammar arbetade som ekonomiassistent under det första halvåret men slutade sedan på egen begäran. Under det andra halvåret har Margarete ErikssonRyhl upprätthållit sysslan Övriga anställda inom föreningen finns hos boxnings-sektionen.
Vilka de anställda är framgår av boxningssektionens verksamhetsberättelse.

INNEBANDYSEKTIONEN
Som framgår av innebandysektionens verksamhetsberättelse gick sektionen under året samman med Sten Sture BK. Huvudstyrelsen föreslår årsstämman att sektionen läggs ned.
VERKSAMHETEN
UIF:s årsmöte hölls den 15 mars i UIF-villan med 25 deltagare. Ordförande under mötet var
Claes Gejke.
Årsmötet genomfördes utan dramatik. Från mötet bör speciellt noteras att för första gången i
föeningens historia valdes en kvinna, Malin Hartman, till ordförande. Vidare bör noteras att
medlemsavgiften för enskild person sänktes med 50 kronor till 150 kronor. Övriga avgifter
blev oförändrade.
I övrigt hänvisas till sektionernas verksamhetsberättelser.

HEDERSMEDLEMMAR
Föreningens hedersmedlemmar vid utgången av året var
Lennart Bergqvist

Bengt Carlsson

Hjördis Gerhardsson

Hilding Gullström

Hans Gustafsson

David Hagberg

Kurt Karlsson

Sven Lindberg

Östen Ingvarsson

AVLIDNA MEDLEMMAR ÅR 2007
Kurt Gerhardsson
hedersmedlem
Gunnar Jansson
hedersmedlem
Sven Åhrman
orientering

MEDLEMMAR
Antal medlemmar inom Uppsala kommun 2007 var 1858 varav 1272 under 20 år.

REVISORER
Föreningens ordinarie revisorer under år 2007 har varit följande:
Kjell Wallén, sammankallande
Tom Teljer
Per Olov Wallin
Christer Söderberg
Suppleanter:
Kirsi Jansson
Kerstin Stocksén-Arvola

VALBEREDNING
Föreningens valberedning har under 2007 haft följande sammansättning:
Roland Henriksson, sammankallande (handboll)
Lars Ekman (boxning)
Christer Henriksson (fotbollssektionen)

FANBÄRARKOMMITTÉN
Fanbärarkommittén har under 2007 haft följande ledamöter:
Hans Gustafsson och Leif Johansson

FÖRENINGENS EKONOMI
UIF ekonomiska ställning är sett till hela föreningen fortsatt stabil, trots negativa resultat i vissa sektioner. Under 2007 genomfördes för första gången central uppbörd av medlemsavgifter
för hela föreningen, vilket innebar ett resultatmässigt överskott för huvudstyrelsen. Det har
beslutats om återbetalning till sektionerna med en fjärdedel av intäkterna. Det stora arbetet
med medlemsregistret går vidare under 2008 och medlemsavgiften för 2009 föreslås oförändrad.

SLUTORD
Styrelsen framför sitt varma tack till medlemmar, ledare, tränare, aktiva idrottsutövare,
Föreningen Äldre UIF:are, sponsorer och enskilda som bidragit till UIF:s verksamhet
under år 2007.

Uppsala den 15 mars 2007
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