Ordförande har ordet
Det 104:e verksamhetsåret i Upsala IF´s historia är till enda och vi kan med glädje se vår förening lika
stark och innehållsrik som alltid. Vi har en otrolig bredd i vår verksamhet och många som arbetar
ideellt med våra barn- och ungdomar. En styrka som ligger i ett fundament väl inarbetat i
föreningslivets Sverige. Jag vill verkligen uppmärksamma alla ni ledare, föräldrar och styrelser som
gör ett jätte jobb i vår förening ni är guld värda!
Jag har från min sida som ordförande arbetat mycket med praktiska saker som kansliet, fastigheter
och allmänna göromål det första året. Detta har varit nödvändigt för att se alla delar av
verksamheten och ett år går väldigt fort. Vi kommer under 2010 att göra flera förändringar på
kansliet och även arbeta för tydligare roller och mer service till er. Vi håller även på att ser över vår
UIF villas framtid då den idag hyrs av Uppsala kommun och är i behov av renovering.
Föreningsmässigt har vi gjort många framsteg under året med flera medaljer och lagprestationer.
Men framförallt tycker jag att vi har arbetat med att växa och skapa mer och mer verksamhet för
våra barn- och ungdomar. Vi har även fått ytterligare en fastighet i UIF´s ägo nämligen en
friidrottshall som kommer att stå färdig början av 2012. Denna är till för alla och vi hoppas kunna
fylla den med massa olika idrotter.
Conny, Kicki och Jenny har tillsammans gjort ett jättebra jobb på kansliet och vi ser fram mot vad
nästa år ska komma med. Vill även hälsa Ove på kansliet välkommen som kommer att finnas hos oss
under en tid. Hans primära arbetsuppgift är att lära sig programmet och lägga in alla medlemmar i
Idrottonline för att underlätta för er i framtiden, allt enligt RF´s riktlinjer för framtiden. Ove kommer
att informera alla sektioner om detta under första halvan av 2010.
Vill med dessa ord tacka för i år och uppmana er alla att vara stolta över Upsala IF och ert arbete. Ni
är jätte viktiga! Hör gärna av er om ni har idéer eller synpunkter på föreningen då vi i styrelsen finns
till för er.
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