KARLSTAD UNIVERSITETS IDROTTSFÖRENING (873200-5478)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019: ORDFÖRANDE
Under året 2019 har styrelsen varit fullskalig. Nedan är de positioner som erbjuds
inom Kauifs styrelse och vilka som tagit ansvaret för dessa.
Våren 2019:
Ordförande: Simon Karlsson
Kassör: Julia Hermansson
Sekreterare: Linnea Ymsén
Bollsport Ansvarig: Charlie Gustafsson
Gruppträningsansvarig: Love Gadde
Ledamot: Sara Alehed
Marknadsföring: Thomas Forsell
Fysisk marknadsföring: Emelie Zakrisson
Eventansvarig: Amanda Segersson
Under hösten sattes ett extrainsatt årsmöte in för att rösta in nya till styrelsen.
Hösten 2018:
Bollsportsansvarig: Anna Magnusson
Gruppträningsansvarig: Sofia Shanderyk
Ledamot: Sara Alehed
Event och tävlingsansvarig: Lisa Fredriksson
Sekreterare: Linnea Ymsén
Marknadsföringsansvarig: Thomas Forsell
Vice ordförande: Charlie Gustafsson
Styrelsemöten har hållits konsekvent varannan vecka under vår- och höstterminerna
2019. Verksamheten stod stilla under sommaren.

Vad har föreningen gjort under året?
Samordning styrelse
Under året 2019 har vi i styrelsen jobbat med att hitta en bättre struktur i styrelsen för
att det ska vara lätt för en ny styrelsemedlem att komma igång så snabbt som möjligt
med sin roll samt ett bättre arbetssätt mellan styrelsemedlemmarna. Några av de
sakerna som förenklat styrelsearbetet:
● Nya rollbeskrivningar har skrivits för alla olika roller i styrelsen.
● Ett nytt styrelseprotokoll har skapats. Protokollet är uppbyggt att föregående
uppgifter som skulle varit gjort till mötet stäms av för att se om allt är färdigt.
Mötets nya punkter diskuteras igenom under mötet. Med hjälp av punkterna
sätts nya mål upp till nästkommande möte.
● Mindre grupper har skapats på facebook för att få lättare kontakt med
varandra vid en viss uppgift. Exempel en grupp för marknadsföring, profit och
en grupp med alla universitetets idrottsföreningar.
Omorganisation
Föreningen gjorde en stor förändring under 2018 där ett avtal sades upp med
universitetet, priserna för träningskort sänktes och anställningar sades upp. Några
fler förenklingar som skett i föreningen under 2019:
● Det finns nu ingen bokförare i föreningen utan istället betalar vi för en
bokförare i stan som en tjänst. Detta medför att nu finns det inga anställda i
föreningen vilket förenklar det för ekonomiska frågor.
● Föreningen har tagit över ansvaret för bokning av halltider för föreningar som
tidigare studentkåren hade ansvar för.
● Idrottonline och profit har länkats samman för att inte behöva skicka in
LOK-stöd manuellt samt att medlemmarna då finns registrerade på
idrottonline.
Föreningsutveckling
För att öka kvaliteten på våra ledare så har vi börjat samarbeta med Värmlands
idrottsförbund och SISU utbildare. Under hösten 2019 var de med och höll i en
utbildning för styrelsen och ledarna där vi gick igenom hur man får medlemmarna att
känna sig välkomna samt skapade nya ledord för föreningen. Ett nytt ledarskap avtal
skapades för att ha större koll på vilka som är kvar som ledare, att ledarna har
ansvar att lämna tillbaka sina ledartröjor samt för att styrka ledorden ifall ledarna inte
skulle följa dessa.

Webbshop
Ett samarbete med Intersport startades där vi nu har en egen webbshop med kauif
kläder. Avtalet innebär att för de kläder vi säljer får vi poäng hos intersport för att
köpa material till de olika sporterna samt kläder.
Turneringar och tävlingar
Under året var det två fotbollsturneringar, två badminton turneringar, en
pingisturnering, ett samarbete med kåren och kaulas där en archertag turnering
skapades för alla på universitetet. Kauif var även med och hjälpte till som domare på
föreningskampen under höstens start för de nya studenterna. Kauif var även med
och deltog i evenemang som föreningen själv inte anordnade. Dessa tre var Stafett
Marathon arrangerat av Ok tyr samt If Göta där kauif tog en tredjeplats,
Studentiaden där kauif vann förenings priset och Skattkärr night trail run.
Träningsutbud
Kauif försöker hela tiden utveckla sitt utbud av pass. Dessa pass som fanns
tillgängliga 2019: Fotboll, Basket, Innebandy, Pingis, Lacrosse, Rugby, Handboll,
Volleyboll, Badminton, Yoga, Acrobatic, Bodylove, Danceflow, Kaumix, Löpning,
Hiphop, Boxning, Shorinji kempo.
Samarbeten
Ett nytt avtal skrevs tillsammans med kåren. Ett avtal fanns redan innan men det nya
förenklades lite och en del nya punkter tillkom. För de medlemmar som är
intresserade av att läsa avtalet så är det bara kontakta ordförande i kauifs styrelse.
Under året har vi jobbat med att skapa en starkare relation med studentkåren och
universitetet. Vi samarbetar även en del med studenthälsan som håller i morgon
pass.
Marknadsföring
Ständigt försöker vi komma på nya sätt att marknadsföra oss. Ställen vi syns på är
insyn (universitetets alla toaletter), Studentkåren, Skyltning i hallen, Cafet på
universitetet (gläntan) samt att vi ser till att tränarna har tröjor med kauifs logga. Nya
saker under 2019 är att vi även är med och marknadsför oss i välkomstpåsarna som
delas ut till de nya studenterna under terminsstart samt samt att vi marknadsför oss
på universitetets skärmar som de har börjat sätta upp på universitetet (just nu i
entrén och 21an).
Ekonomi
På grund av att stora förändringar har skett med föreningen mellan åren 2017-2019
så har ekonomin varit en ganska rörig del. Under året har vi sammanställt alla fasta

kostnader samt kollat översiktligt på intäkterna av medlemskap och träningskort med
de nya priserna. Vi har ingen anställd bokförare längre utan köper en tjänst av en
bokförare i stan för att säkra upp att allt blir rätt och mindre krångel för föreningen.

Karlstad, 2020-02-25

……………………………………………………….
Simon Karlsson

