Anteckningar från ett möte med USIFs tennis och
padelsektion den 28 augusti 2020
Mötet gick på Teams med följande närvarande:
Åsa, Janne, Camilla, Lars och VD Magnus Leydner.
Flera sågs försöka logga in men lyckades inte koppla upp sig.
Den kombinerade tennis-och-padelsektionen har nu övergått från att var en krisgrupp till att vara en
grupp för att stödja de två racketsporterna inom USIF, följa vilka aktiviteter som pågår och planeras.
Just nu vill vi anknyta till alla de spår för vidareutveckling av USIF, som diskuteras och bidra med egna
synpunkter.
Vidare följa ekonomin och de nya organisatoriska greppen.
En övergripande strategi är att prioritera tennisverksamheten och att göra mer för att öka
padelverksamheten
VD redovisade nya grepp med riktning mot en operativ struktur, bättre bemanning, klara
ansvarsområden och ett gemensamt engagemang bland alla anställda.
En ny ekonomiavdelnig sätts upp medan PVC sköter revision
USIFs ekonomi har kraftigt förbättrats och uppvisar till dags dato 2020 på ett hälsosamt överskott.
Denna förbättring har åstadkommits på flera sätt bl.a. genom att skära ner olika kostnader, avsluta
en del kontrakt och även öka intäkterna i både förening och Hall AB.
Vidare kommer vår ”Östra flygel” att få nya aktiviteter, som mera anknyter till USIFs kärnverksamhet.
Tennisens alla aktiviteter är under hösten mer än fullt bokade varför vi har ett skriande behov av fler
banor ute och inne. Likaså planeras fler padelbanor, några under tak. Därför ger den ”korta”
framtiden, till 2025, många utmaningar
Sportshopen kommer att flytta tillbaka inom USIFs lokaler snarast.
Sammantaget kan vi vara mycket nöjda med den senaste utvecklingen och status just nu!
.
Verksamheten skall och måste hela tiden utvecklas och vi ser gärna att fler av medlemmar, män och
kvinnor, med olika kapaciteter och kunskap medverkar aktivt
Nästa möte kommer att hållas i slutet av september.
Tack Åsa, som skötte tekniken!
Vid pennan:
Lars

