
 

 

USIF Tennis- och padelsektion 
 
Noteringar fört vid tennis- och padelsektionens (”sektionen”) möte 2022-08-29 kl. 18.00. 
Mötet ägde rum på Arenan i konferensrummet 
 
 
Agenda 
Mötet inledes med att inbjuden gäst Lars Carlén berättade om USIF historia. 
Genomgången var mycket intressant och uppskattad och Lars tackades med en varm 
applåd och lämnade därefter mötet. 
 
Sektionsledaren gav en uppdatering från det senaste styrelsemötet som var det första efter 
den extra föreningsstämman den 9 augusti 2022.  
 
Sektionen förde fram förslag till styrelsen att utse 2 stycken hedersledamöter i samband 
med USIF 10-års jubileum. Sektionen hade förberett ett beslutsunderlag och efter 
överläggningar inom styrelsen kunde mycket glädjande förslaget godkännas i sin helhet 
per capsulam.  
 
I övrigt rapporterades om följande punkter på styrelsemötet varav flera tidigare har 
diskuterats inom sektionen.  

 Föreningen vs Hallbolaget, styrning/ledning/organisation - under utredning 
 Innebanor omlagda 
 Taket har fått nytt gräs och bevattning 
 Café reception ombyggnad planeras 
 Planer på utökade paddelbanor bordlagt 
 Beslut om USIF 10-års jubileum helgen 14-16 oktober 

 
Peter Reimer har tipsat om följande intressanta event framåt.  
Föräldrautbildning med Johan Fallby. 5 oktober 18-20 Fyrisov A-hall 
Peppa era ledare och föräldrar att höra den senaste råd och rön gällande barn och 
ungdomsidrott. Information har skickats ut till USIFs följare på Facebook. 
Anmälan görs individuellt av intresserade.  
 
En viktig fråga för sektionen framåt är att utöka aktivt intresserade medlemmar att på 
olika sätt delta i sektionens arbete. Aktiviteten har av olika anledningar minskat under det 
senaste året, delvis som en följda av pandemin och större förändringar inom USIFs ledning 
och styrelse. Glädjande nog har flera tidigare aktiva sektionsmedlemmar övergått till 
andra funktioner som styrelse och valberedning, viktigt nu att vi fyller dessa luckor i 
sektionen. För att öka intresset har hemsidan uppdaterats med uppmaning till alla 
medlemmar som vill engagera sig att kontakta sektionsledaren, volontärer vid olika 
arrangemang som t.ex. RM har tillfrågats aktivt.  
 
Ett flertal nya förslag som kan tänkas öka intresset för sektionen i sig men även USIF i 
stort diskuterades bland annat:  
Klubbevent med roliga aktiviteter, mingel, spela om man vill, prova på för 
nyinflyttade/intresserade.  



 

 

Tävlingsverksamhet, anordna ett större arrangemang Uppsala Open, prispengar, engagera 
sponsorer, happening hiphop, annonsera, bjud in spelare/närliggande klubbar.  
USIF har brist på tävlingsledare, hur kan vi få fler utbildade men även engagera fler 
volontärer föräldrar/ungdomar?   
Klubbmatcher mot UTK, lokalt derby. 
”Informell ”tävling” öppen för alla, prova på. 
Skapa gruppspel inom USIF 
Knyta an än mer till studenter med tanke på att vi har just ”studenter” i föreningsnamnet. 
Banskötsel diskuterade, viktigt att banorna är i fint skick. Björn Isaksson anmäler sig att 
framåt aktivt och regelbundet hjälpa till med banskötseln av Valsätra, väldigt bra! 
 
 
Vid pennan Anders 
   
 
 


