UPSALA IDROTTSFÖRENING
HUVUDSTYRELSEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008
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
Orientering
Ungdomsfotboll

Lars Ekman
Lena Taxén
Annie Larsson
Roland Henriksson
Håkan Bergander
Carl Hartman

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
Lotteriansvarig
Ola Nordström
Ansvarig UIF-villan
Jan-Olof Ericsson
Kansliansvarig
Bernt Åslund
IT-ansvarig
Malin Hartman
Representant i Uppsala föreningsråd
Malin Hartman

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 2008 haft fyra protokollförda sammanträden (16/1, 20/2, 13/3,
och 4/9). Arbetsutskottet har haft informella överläggningar vid behov. Årsmötet hölls den 13
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 men kanske inte helt ändamålsenligt. I de senaste
utgåvorna av UIF-nytt har redovisats vilka brister som finns i byggnaden och hur stora kostnaderna skulle bli för att åtgärda dessa. Skrivelsen med en anmälan om att UIF är intresserad
av att förvärva fastigheten har ännu inte besvarats officiellt. Dock lär det finnas ett beslut om
att inte sälja fasigheten. Hur detta skall tolkas är oklart. Månne är det så att kommunen insett
att andra, mer kommersiellt engagerade intressenter, finns.
Bernt Åslund har haft uppgiften som kansliansvarig. Conny Sveijer är anställd som föreningskonsulent på heltid. Från hösten 2008 har UIF huvudansvaret för ”Sportis” i Stenhagen. Conny Sveijer är sedan dess tjänstledig på halvtid för att fungera som ”rektor” för verksamheten i
Stenhagen. I samarbete med andra föreningar bedrivs där idrott fyra dagar i veckan för barn i
olika åldrar. Det administrativa ansvaret åvilar också UIF. Som ett stöd i UIF:s ordinarie idrottsskoleverksamhet har Jenny Viksell anställts på deltid. Huvudstyrelsen ser med glädje på
den utveckling idrottskoleverksamheten inkluderande ”Sportis” fått och på det sätt den nu
sköts.
Våren 2008 anställdes Kristina Forsman som administrativ resurs centralt inom UIF. Den administrativa verksamheten har härmed fått en stadga som vi tidigare saknat.
Övriga anställda inom föreningen finns hos boxningssektionen. Vilka de anställda är framgår
av boxningssektionens verksamhetsberättelse.

VERKSAMHETEN
UIF:s årsmöte hölls den 13 mars i UIF-villan med 16 deltagare. Ordförande under mötet var
Ulf Nordlund.
Årsmötet genomfördes utan dramatik. Vid mötet fattades beslut om att lägga ned innebandysektionen. Skälet till detta var att sektionen själv valt att flytta verksamheten till annan förening. Vidare fattades beslut om att sektionerna själva skall ansvara för utseendet av fanbärare.
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

MEDLEMMAR
Antal medlemmar inom Uppsala kommun 2008 var 1850 varav 1250 under 20 år.

REVISORER
Föreningens ordinarie revisorer under år 2008 har varit följande:
Kjell Wallén, sammankallande
Tom Teljer
Kerstin Stocksén-Arvola
Ulf Nordlund
Revisorsersättare:
Christer Söderberg

VALBEREDNING
Föreningens valberedning har under 2008 haft följande sammansättning:
Lars Ekman, sammankallande (boxning)
Representant för fotbollssektionen
Representant för friidrottssektionen

FÖRENINGENS EKONOMI
Ekonomin sett till hela föreningen är fortsatt stabil, trots negativa resultat i några sektioner.
Det bedöms dock vara relativt normala fluktuationer mellan åren och inget alarmerande i
kostnadsutveckling eller liknande.
När det gäller medlemsavgiften för nästa år så skall den i första hand beräknas utifrån ekonomin inom huvudstyrelsen. Minskade intäkter från bingoalliansen och vissa kostnadsökningar
vägs upp av ökade intäkter på annat håll. Medlemsavgiften för 2010 föreslås därför 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 2008.
Uppsala den 13 mars 2009
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