Östervåla 2018-05-18

Igår hade styrelsen i föreningen möte.
Information från Östervåla IF:s styrelse.
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Styrelsen
Föreningens styrelse består av:
Erik Elvingsson
(Ishockey)
Ann-Sofie Andersson
(Gymnastiken)
Mats Ellnebrant
(Festsektionen)
Anders Kihl
(Skidor)
Fredrik Norstedt
Stefan Andersson
Staffan Boman
Suppleanter
Anna Wåhlen
Arvid Jansson
Linda Fredlund
Vi välkomnar även suppleanter att i mån av tid delta på samtliga möten för att vara så
uppdaterade som möjligt.
Kick Off
Vi kommer arrangera en enkel träff för att bättre lära känna varandra och under mer
informella former få möjlighet att diskutera föreningens utmaningar, det sker den 28/6.
Ekonomi
Budget
På årsmötet presenterades budgeten som en saldolista per konto, bifogat här finns den
även i en summerad form per sektion. Den pekar alltså på en omsättning på strax över 5
miljoner. Det är historiskt sett en väldigt hög omsättning vilket innebär att trycket på
sektionerna för att leva upp till dessa inkomster är stor.

Resultat
Resultatet efter 4 månader i år är en omsättning på 1 153 914 kr vilket rent matematiskt
pekar på en omsättning om drygt 3 miljoner. Men aktiviteterna på Skogsvallen sker
under tertial två och representerar nästan 2 miljoner av den budgeterade omsättningen
så drar de övriga sektionerna in ytterligare 2 miljoner och Skogsvallens aktiviteter infrias
kan budgeten nås.
Vi får naturligtvis följa detta noggrant för att snabbt kunna parera de budgeterade
utgifterna om vi i inte får in pengarna.
Vi har ett överskott på 192 885 kr till och med april. Men då ingår 2 poster av
”engångskaraktär” som påverkar det. Först har vi erhållit 75 000 kr i
utbildningsersättning från Svenska Hockeyförbundet, sen har vi ett kommunalt bidrag om
50 000 kr. Det kommunala bidraget handlar om markförvärv på Lundaområdet, det är
alltså området där ishallen står. Det har föreningen köpt av kommunen och har bokförts
som en tillgång under ”markinventarier” för 50 000 kr, och vi har erhållit samma summa
som bidrag vilket skapar en vinst om detsamma men alltså ingen påverkan likvidmässigt.
Köpstopp
Föreningen har haft köpstopp och det har kommit frågor om vad som gäller, något
formellt köpstopp råder inte nu men styrelsen beslutade att en paragraf i tidigare års
budgetförutsättningar ska gälla.

Firmateckning, mandat och ansvar
Sektionerna har mandat att genomföra inköp i enlighet med godkänd budget till
ett värde upp till 10 000 kronor. Alla avtal samt inköp över det värdet tecknas av
firmatecknare för att vara giltigt.
Om vi ser att intäkterna inte efterlevs tvingas vi naturligtvis minska de budgeterade
kostnaderna även under innevarande år.
Budgetförutsättningar 2019
Efter sommaren kommer vi ta fram förutsättningar för sektionerna inför budgetarbetet.
Målet är att budgeten tas av styrelsen på decembermötet, och formellt beslutas på
årsmötet.
Rapport från sektionerna
Skidor
På grund av en kollision med andra aktiviteter har tyvärr inte den planerade Tämnaren
runt på cykel kunnat arrangeras. Men nu laddar man om och försöker få till detsamma i
oktober men som ett rullskidslopp istället, och med statusen distriktsmästerskap!
Vi ser med spänning fram mot om de tillstånd och annat som krävs går igenom men
processen är igång.
Gymnastik
Säsongen har avslutats och man tar sommarledigt, men planerna inför starten i är redan
i full gång och så här långt är ambitionen att få igång alla aktiviteterna igen, men den
begränsade faktorn är tider i Sporthallen. Mer information kommer efter att tiderna i
hallen planerats vilket sker den 4:e juni.

Ishockeyn
Man har satt organisationen så gott som komplett inför nästa säsong. Diskussioner förs
med Almtuna och Djurgården om en träningsmatch inför nästa säsong som skulle ge
möjlighet till ett bra bidrag till verksamheten, knuten är att för att klara det måste man
etablera isen tidigare än man brukar och då gäller det att aggregaten fungerar. En
kompressor har dömts ut och igår beslutades om en investering av den. Lyckas man få
till träningsmatchen bör den ge ett överskott i ungefär samma nivå som kompressorn
kostar.
Fotboll
Som Ni som var på årsmötet känner till har vi tyvärr ingen representant från fotbollen
med i styrelsen, men vi hoppas få till det inom kort. Men verksamheten är i full gång och
fotbollskola kommer arrangeras även i sommar.
Festsektionen
Inom kort drar aktiviteterna på Skogsvallen igång, alltid lika roligt och vi hoppas på
samma fina publiktillströmning som i fjol. Hoppas det inte undgått någon vad som är på
gång, för sektionen är bra på marknadsföra sig både via sociala media, skåpet som står
strategiskt vid Skogsvallen och andra sätt.
Bemanningslistor samlas just nu in från alla sektioner så säkerställ att varje sektion
bemannar sina uppdrag. En nyhet för året är att serveringstillståndet är förlängt till
01.30.
Anders Kihl rapporterar glädjande att brandinspektion genomförts på Skogsvallen med
resultatet godkänt. Dock ahr vi lite utmaningar i den grenen kvar avseende SIV:an för
dörrarna till sovrummen uppfyller inte riktigt ställda krav.
Extra Årsmöte
Då det inte valdes någon revisor på ordinarie årsmöte måste vi arrangera ett extra
årsmöte för att välja en, tricket är att utse någon för vi i styrelsen bör inte rekrytera
vederbörande då det är vår verksamhet ska revideras. Om Ni är intresserade så anmäl
det, eller om Ni har något tips på en bra kandidat som ställer upp. Så oerhört
betungande är det inte.
Vi har alltså inte utlyst mötet än.
Samarbete med kommunen
Sedan en tid tillbaka har diskussioner med kommunen pågått om ett tätare samarbete,
bland annat har flytten av kansliet till Sporthallen skett.
Men för att ytterligare öka medlemsservicen har vi haft två möten sedan årsmötet, det
har handlat om tre saker:
Inre miljö för att skapa bättre samverkan och ökad service.
Ambitionen är att samla alla medlems, och övriga tjänster, i den reception som finns
direkt till höger innanför ingången. Det ger en tydlighet för gästerna vart man ska vända
sig oavsett om det handlar om ett ärende inom ÖIF, tillgång till gym, hyra av SIV:an,
arrangerande av läger, bokning av sporthallen, hyra skogsvallen, köp av årskort osv…
Det behövs en upprustning av lokalerna med nya ytskikt och möblering, bland annat i
den stora ytan innanför entrén där planerna är att ta bort de fristående klädhängarna
som tar stor plats och ersätta dessa med väggmonterade på väggen mot hallen, då kan
vi möblera och skapa en trevligare miljö för de som vid olika tillfällen behöver vänta på
något eller bara umgås. Representanterna från Kommunen kommer redan idag planera
in ett möte med fastighetsägaren Hebygårdar.

Skapa ett ”back office” för att få en effektiv arbetsplats för administration där man inte
har den primära mottagningen av medlemmar.
Bemanningen av receptionen delas då mellan våra medarbetare som arbetar deltid men
även andra organisationer, främst kommunen, för att kunna ha så mycket öppet som
möjligt. Naturligtvis kan man inte i alla lägen få sina ärenden fullt uträttade men
receptionen ska alltid kunna ta emot det och vidarebefordra till rätt person.
Yttre miljö för att skapa en trevligare mottagande och säkra trafikflöden
Här finns planer och ritningar sedan tidigare på ökade parkeringsytor, stugor för ökad
kapacitet av övernattning, en nyetablering avsedd för kraftsportklubben osv.
Det mest konkreta Ni kommer se i närtid är stugorna bredvid SIV:an som kommer nästa
vecka och att vi kommer ta bort staket och de små byggnader som står framför ishallen
för att skapa större ytor, dessa har idag ingen funktion.
Det förs också diskussioner om att flytta entrén till hinderbanan för att kunna nyttja den
parkeringen samt en toalett som kommer etableras mellan SIV:an och de nya stugorna.
Stugorna kommer inte ha VVS utan enbart el för lyse och värme.
I dessa frågor är vi naturligtvis helt beroende av kommunens planering, och det handlar
som alltid om att få fram de medel som krävs.
Organisation och ansvarsområden
För att få en bra organisation med optimalt samarbete krävs en tydlig beskrivning av
vem som ansvarar för vad och vilka befogenheter alla har. Detta ställs extra på sin spets
när, som i detta fall det finns fler huvudmän, primärt ÖIF samt kommunen.
På mötena som skett har personalen fått beskriva hur dom upplever det och vi kommer
gå vidare med en ”Affärs och Organisationsplan med ansvarsområden”. Första mötet för
att skapa den sker i samband med nästa styrelsemöte 20/6, då kommer alla berörda
organisationer informeras för att starta tankeverksamheten hur man vill ha det för sen
startar det mer konkreta arbetet efter sommaren. Detta dokument som alla ska känna
delaktighet i ska vara klart den första oktober.
Östervåla Sportcenter
Detta är ett projekt som pågått en tid med målet att utveckla hela området och ÖIF är
naturligtvis en del i det. Vi ser mycket positivt på det och föreningen har representation i
gruppen.
Östervåla IF kommer vara en ”leverantör” av olika saker till det, i form av uthyrning av
faciliteter, arrangerande av läger och annat med övernattningar i SIV:an eller de stugor
vi har på plats nästa vecka.
Dom har mycket på gång för att involvera alla organisationer som finns i området,
närmast ett informationsmöte som sker 29/5.
Bidrag från Sala Sparbank
Vi har erhållit ett bidrag om 17 400 kr från Sala Sparbank, Anders Kihl var på plats i Sala
häromveckan och tog emot det.
Föreningen tackar och kommer göra det bästa för att skapa medlemsnytta för medlen,
och planer saknas inte som Ni ser.

Utbildningsersättning Gustav Lindström
Det känns alltid vemodigt när våra ungdomar lämnar föreningen men för att utvecklas
och få nya utmaningar är det en naturlig del i utvecklingen. Som väl alla känner till har
den ”vålafostrade” talangen Gustav Lindström skördat stora framgångar i vinter med
Almtuna och inte minst under JVM i USA.
När han nu signat sig för spel i Frölunda erhåller
utbildningsersättning om 75 000 kr vilket vi tackar för!

ÖIF

som moderklubb en

I praktiken är det Gustavs framgångar som gör att vi nu mäktar med
investeringen i en ny kompressor, som kan ge oss möjlighet att arrangera
matchen mellan Almtuna och Djurgården, som ger oss intäkter för säsongen,
som skapar intresse och inspiration hos nästa generation spelare, snart har ÖIF
fostrat nästa supertalang!

//Staffan Boman

