
Anteckningar från USIFs möte i Tennissektionen den 25 september 2019 

Närvarande: Åsa Domeij, Camilla Ahlsén, Jens Nilsson, Staffan Järvdal, Masa Stramput, 

Lars Karlén 

Sektionen hälsade Masa välkommen in i gänget. Hon har barn som spelar mycket tennis och hela familjen 
är aktiv i USIF Arena under veckorna. Hon kan bli ett bra tillskott med nya friska förslag.  

Jens beskrev det nya initiativet med en USIF-vecka då alla sorters spel och aktiviteter erbjuds. Deltagande   
blir gratis för medlemmar. Denna aktivitet finns beskriven i detalj på Hemsidan och på anslag i Arenan. 

Åsa meddelade att Styrelsen i dagarna sätter upp en styrgrupp om 4 personer som skall ansvara för att 
sätta linjerna för USIF:s framtida utseende och ambitioner. 

Till denna styrgrupp kommer en referensgrupp att bildas dit personer med insikt om USIF, lämpliga 
kunskaper om tennis/padel/gym och andra idrotter att bildas. Alla intresserade är välkomna att höra av 
sig till Jens, Camilla eller Lars. 

Flera föräldrar har synpunkter om den mat som finns tillgänglig inom Arenan. Ett bredare utbud av 
lämplig ”idrottsmat” efterfrågas. Många har problem med allergier och kan inte äta t.ex. ”thaimat”. 

Den nuvarande restauratören kan/vill heller inte laga  och erbjuda mera svensk husmanskost. 

Att fortsätta med Thaibreak som enda alternativ ses inte som en bra fortsättning. Med detta är frågan om 
ett mera USIF/föräldrastyrt ”Kafé” väckt. Frågan skall utredas av en grupp som föreslås bli utsedd snarast. 

Ett större och mera medlemsanpassat utrymme med bord och stolar i anslutning till receptionen och 
nedre kontoret är ett måste för att kunna skapa en bättre ”klubbkänsla”. Den nuvarande utställningen av 
diverse kläder fyller inget syfte och binder inte samman tillgängligt utrymme. 

Eftersom USIF numera har ett flertal lag som deltar i tävlingsspel behöver vi lösgöra banor under vissa 
tider. Därför tas några abonnemangstider bort och vederbörande abonnent erbjuds alternativ tid. 

Det är glädjande att konstatera en sådan utveckling som görs i samarbete med UTK. 

Vid pennan: 

Lars 

 

 

 

 


