
Upsala Studenters IF 
 

Protokoll nr 3 
 
Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2018-05-07 
 
Närvarande ledamöter: Jonas Ygeby, Per-Ulf Carlsson, Andreas von Pongracz, Hanna Klum, Karin Troell 
Frånvarande: Matz Eriksson, Henrik Blombergsson och Åsa Domeij (tennissektionen) 
 
Övriga närvarande: Magnus Wretbring VD 
 
§1 Öppnande 
Ordförande Jonas Ygeby hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Då flera ledamöter är nya 
presenterade alla sig. Magnus drog också snabbt om föreningen, antal anställda, hallbolag, verksamheter 
och ägande. 
 
§2  Val av sekreterare och justeringsperson 
Karin Troell valdes till sekreterare för mötet och Magnus Wretbring till att justera protokollet.  
Beslut: Det ska inte vara samma ledamot som är sekreterare varje gång. 
 
§3 Dagordning  
Föreslagen agenda, utskickad innan mötet av Magnus, fastslogs. 
 
§4 Styrelsens arbete 
Jonas presenterade ett förslag att styrelsen bör ha fokusområden, 3-5 st, som styrelsen fokuserar på under 
året. Efter diskussion föreslås fyra områden; ekonomi, personal, hall och underhåll samt utveckling av 
USIF (planer, drömmar och visioner). Beslutades att dessa punkter, samt ”VD informerar” och ”föregående 
protokoll” ska vara stående på varje dagordning men att fokus kan ligga på en eller flera punkter.  
Beslut: Nästa möte (2 juli) ska fokuseras på Utveckling av USIF, långsiktig vision 2030. För bästa 
diskussion beslutades att VD tillsammans med ledningsgrupp ska göra en nulägesanalys i form av en 
SWAT, max 1 A4 per verksamhetsgren.  
Beslut: Styrelseledamot, annan än sektionens talesperson, ska inte sitta som aktiv i sektion. 
Beslut: Talesperson för sektion ska kunna närvara vid samtliga frågor på styrelsemöte. 
 
§5 Ekonomi 
Magnus gick igenom redovisning för första kvartalet. Rapporten skickas ut efter mötet till alla ledamöter. 
Magnus berättar att ny information om utökat bidrag för föreningar med egen anläggning tyder på att 
USIF inte kommer få ta del av hela bidraget då racketsporter är undantagna. Magnus kommer jobba 
tillsammans med UTK och Fyrisfjädern för att se över detta och diskutera med kommunen. 
 
§6 Personalfrågor 
På grund av förändringar i personalen behöver vissa arbetsuppgifter delegeras till andra.  
Beslut: Magnus tar fram ett organisationsschema och ser över personalens arbetsbeskrivningar. 
 
§7  VD informerar 
Arbetet med att ha förlängd öppettid på torsdagar har påbörjats, abonnenter är vidtalade. Valsätrabanan 
kommer att iordningställas snart. 
 
§8 Övriga frågor 
Diskuterades medlemsundersökning och medarbetarundersökning. Ska diskuteras vidare på kommande 
styrelsemöte. 



 
§9  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir den 2 juli kl 19.00. Då beslutas övriga möten för resten av året. På nästa möte ska 
konstituering ske, vice ordförande, skattmästare och sekreterare ska utses. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras 
 
 
 
 
Karin Troell    Magnus Wretbring 
 
 
 
 


