
UCK styrelsemöte 210823 
 

Närvarande   Ej närvarande 

Arjan Vosselman ordf.  Mathias Lind sekr. 
Jessica Niklasson  Jesper Ferm 
Karolina Hanson  Jenny Helmbro  
Fredrik Karlberg 
Joakim Ahl  
Pontus Olsson 

 

1. Ekonomi / Budget: investering av 4 hjuling klart, finansieras genom Thordensstyftelsen vilket 
var en förutsättning för denna investering. Jessica summerar alla övriga utgifter som är 
knuten till detta bidrag och informerar Magnus Ekwall. 
Med kvarvarande bidrag kommer vi bl.a att sköta befintliga och påbörja en ny blå led. 
Ny varmvattenberedare behövs till Dagnys, den nya sponsorn backade ur och vi behöver lösa 
problemet och ta kostnaden själv (Arjan stämmer av med Jan Ove på Dahlmans) 
Styrelsen är också positiv till uppgradering / modernisering av spinning/watt cyklar inför 
kommande vintersäsong (Lars Johansson skissar på förslag/offert)  

2. Dalslandsrundan: vi ställde in för 2021 pga Covid och siktar mot 2022 
Arbetsgruppen / ansvaret behövs ses över inför 2022 (Jessica/Karolina/Anneli/Åke/Andreas) 

3. HFL loppet: Vi ställde aldrig in loppet men flyttade det till 22:de Juni i stället, 
Peter Ferm tog på sig ansvaret trots tidigare avhopp. 
Det blev ett mycket bra lopp, 250SEK anmälningsavgift, 120 startande och en intäckt på 
ungefär 30.000 SEK. 

4. Sponsorer: Tavlan komplett till och med 2022, stort intresse och vi bör se över sponsor 
arbetet framöver, olika paket/sponsorvård etc. (Fredrik/Arjan)  

5. Släpkärran: levererat och jobb pågår, besiktning görs denna vecka (Fredrik K) 
6. Onsdags MTB: följande punkt kvarstår => Viktigt att försöka behålla våra ledare. Inventering 

av behov och för att stimulera fortsatt engagemang ska göras.  
Tillkommer 26/4: 
- Brist på ledarskap nu när Mathias inte är med, inventering behövs för att kolla om någon 

annan kan ta på sig mer ansvar framöver, Fredrik stämmer av med Mathias. (pågår) 
- Brist på tränare med ”behörighet”, Fredrik kollar med friluftsfrämjandet för utbildning. 

(pågår) 
- Allmän rörigt, organisationen behövs ses över. (pågår) 

(Mathias/Fredrik/Jenny) 

Tillkommer 23/8: 

- Kunskap om tävling / licens / anmälningar / chip och all dess bidrag i form av 
startavgifter/milersättning/kläder etc saknas bland onsdagsledare (Mathias) 

- Få ungdomar som vill / kan tävla samarbete med Bokenäs IF pågår 
- Alla bidrag finns dokumenterat och klart men infon saknas tyvärr på våran hemsida, 

Arjan samlar infon och uppdaterar hemsidan med senaste avtal. 
 



7. Inomhus träningar Dagnys: vi släpper på enbart 1 person, kompisar/vänner/släkt/kollegor 
kan få träna samtidigt under eget ansvar, vi avvaktar dom nya riktlinjerna från FHM i slutet av 
September och besluter efter det angående organiserade gruppträningar med ev. start vecka 
45 

8. MTB KM: planerat till den 3:de Sept, diskussion om kombination med DM återstår 
9. UMTB: vi avvaktar uppföljningsmöte med UMTB arbetsgruppen/sträckansvariga med mera. 

(planerat i början av Sept) 
Generellt ett bra arrangemang trots omständigheter och den nya bansträckningen verkar 
vara helt OK. 

10. LVG träningar: det rullar men behöver ses över inför 2022, alldeles för få deltagare med 
tanke på antal medlemmar ( fortsätt och fördjupa samarbetet/träningar/UCKup med 
grannklubbar etc) 

11. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Sekreterare     Protokoll justerat 

 

 

 

 


