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Första nyhetsbrevet 

Vad som händer under våren

Hej alla ni som är medlemmar i
Uppsala HK.

Vad händer under våren

Detta är vårt första nyhetsbrev och
syftet är att vi alla inom UHK skall kunna
sprida information på ett lite mer tydlig
sätt än att bara lägga upp en nyhet på
vår hemsida.

Vi kommer genomföra vårt årsmöte
tisdagen den 28:e maj kl 18:00
platsen är UHK klubbis (Egilsgatan 15)
Läs mer på sidan 2

Organisation
Vi har arbetat fram en grundmodell för
vår organisation som vi presenterade
på ledarmötet den 11:e april.
Seniortränare
Vi har även klart med vilka
huvudtränarna för våra seniorer.
Läs mer på sidan 3

Ny faktureringsmodell
Vi har nu arbetat fram en uppdaterad
faktureringsprocess som presenterades
på ledarmötet den 11:e april.
Läs mer på sidan 5

Annonser
Vi söker efter fler som vill vara med
och arbeta med UHK
Läs mer på sidan 8

Vi önskar er en riktigt bra
Valborgsmässoafton 

USM finalerna i Uppsala 3-5 maj Boka
in denna helg och ta med ditt lag och se
på dessa matcher i IFU arena.
Se mer information finns på sidan 6
Utdrag från belastningsregistret för
arbete med barn i annan verksamhet
än skola och barnomsorg
Styrelsen har beslutat att vi skall följa
ett äldre beslut gällande att alla ledare
inom UHK som är 18 år och äldre och
som leder barn/ungdomar som är
yngre än 18 år skall varje år vid
säsongsstart överlämna utdrag ut
belastningsregistret. Säsongen börjar i
maj så alla som skall vara ledare under
sommaren och fram till våren 2020 skall
beställa detta registerutdrag och och
sedan lämna obrutet brev till vår
kanslifunktion Anders Olsson.
Läs mer på sidan 4
Alla matchställ skall lämnas in senast
31 maj, lämnas i klubbis.
Om ni har någon information som ni vill få ut i
kommande nyhetsbrev så kan ni skicka dessa
önskemål till någon av verksamhetsområdena
enligt följande:
•

barnledare@uppsalahk.se

•

ungdomsledare@uppsalahk.se

•

senior@uppsalahk.se

•

beach@uppsalahk.se

Kontakt för ”UHK Nyhetsbrev”: Ivan Wästvind
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Årsmöte - tisdagen den 28:e maj kl 18:00
Platsen är UHK klubbis (Egilsgatan 15)
Dagordning för årsmötet (ärenden)
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.

9.

Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna
motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid
av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av 1 år;

Från valberedningen
Intresse av styrelsearbete?
Vi söker dig som vill vara med och
göra skillnad för våra barn och
framtidens bästa handbollsklubb!
Har du tankar och idéer om hur
du skulle vilja att föreningen
fungerar har du möjlighet att vara
med och påverka. Det finns
många spännande och
utmanande uppgifter även
utanför styrelsen!
Ta chansen och hör av er till
valberedningen!
Vi söker nu primärt någon som
kan ta rollen kassör/
ekonomiansvarig.
Någon som gillar att följa upp
siffror och sätta struktur för
ekonomiska rutiner i klubben.
Om du är intresserad av
styrelsearbete inom UHK,
kontakta valberedningen på
valberedning@uppsalahk.se

d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev
andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud).
13. Övriga frågor
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Organisation under utveckling
Vi har arbetat fram en grundmodell för vår organisation som vi presenterade på ledarmötet
den 11:e april där vi har fokuserat oss på 4 st grundläggande verksamhetsområden.
Vi har dessutom tillsatt ansvariga personer för dessa verksamhetsområden enligt följande:

Barn

Bollkul 5-6 år
+ barn 7-11 år
Barn ansvarig
Micke Öst

Ungdom

12-15 år Yngre16-19 år Äldreungdom
Ungdomsansvarig
Johan Stålberg
Yngre ungdom
Jenny Stendahl
Äldre ungdom
Katarina Börling

Senior

Dam- och Herr
seniorer
Sportchef
Patrik Johansson
Dam huvudtränare
Anders Olsson
Herr huvudtränare
Dagge Lundin
+ ass Andreas Hagman

Beach
Beachsamordnare
Ivan Wästvind
Beachläger
Andreas Christofferson
Patrik Johansson
Beachcup
Andreas Christofferson

Barn, Ungdom och Senior verksamheterna har startat upp och det är mycket arbete att skapa den ordning
som vi behöver inom klubben. Vi återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev.

Från sportchefen
Förberedelsen inför nästa säsong är i full gång. När det gäller damerna som gick upp i div 1
arbetas det nu med att se om det behöver några nya spelare till den trupp som vi hade i år
och vi hoppas inom kort få klart med damtränarna. Så allt rullar på och det ska bli väldigt
spännande till hösten, då laget ska ta nästa steg i utvecklingen.
När det gäller herrsidan så är klubben gjort klart med en nygammal tränare för kommande
säsong och det är Dagge Lundin som kommer bära huvudansvaret och som assisterande
tränare finns Andreas Hagman som va med herrarna redan förra säsongen. Dagges
meritlista är lång och det känns fantastiskt kul att han kommer till oss. Säsongens mål för
herrarna är att bli ett topplag och förhoppningsvis avancemang till div 1. Vi har på herrsida
likt damsida många fina kullar som inom de närmaste åren kommer spela junior- och
seniorhandboll och det känns häftigt med klubbens satsning. På herrsidan har vi redan nu
4 spelare som visat intresse för att spela i Uppsala HK till hösten, alla kommer från topplag
i tvåan till div 1 spelare och vi jobbar vidare med några till kompletteringar.
Sammantaget är det mycket på gång och det känns otroligt skoj att vi ligger lång fram i
nästa års planering.
Patrik Johansson, Sportchef
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Utdrag från belastningsregistret för arbete med barn i annan
verksamhet än skola och barnomsorg
Styrelsen har beslutat att vi skall följa ett äldre beslut gällande att alla ledare inom
UHK som är 18 år och äldre och som leder barn/ungdomar som är yngre än 18 år
skall varje år vid säsongsstart överlämna utdrag ut belastningsregistret.
Dessa skall ni ledare beställa nu under maj månad och sedan lämna personligen i
obrutet brev till vår kanslifunktion Anders Olsson.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-medbarn/
Blankett för registerutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

1) Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt, använd någon av dessa direktlänkar
Övrigt arbete och kontakt med barn - utdrag belastningsregistret (fyll i digitalt)
Övrigt arbete och kontakt med barn - utdrag belastningsregistret (skriv ut och fyll i för hand)

2) Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna.
En digital underskrift godkänns inte.
3) Skanna eller fota alla handlingar och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil
på max 2 MB. Vi (polisen) kan inte öppna filer som är länkade till internet eller
liknande.
4) Skicka in din ansökan till e-post: registerutdrag@polisen.se eller med vanlig
post (glöm inte frimärke/frankera brevet):
5) När svaret (brevet) kommer så får det inte öppnas utan det skall lämnas
personligen och öppnas tillsammans med vår kanslifunktion Anders Olsson och
därefter så få ni ta med brevet hem och kanslifunktion Anders Olsson prickar av
att kontrollen är genomförd för aktuell säsong.
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Ny faktureringsmodell
Vi har idag problem där vissa medlemmar inte har betalat medlemsfakturorna i tid
(medlemsavgift, träningsavgift, cuper etc) och styrelsen har beslutat att UHK skall arbeta
efter följande modell för hur medlemsfakturering skall genomföras. Vi har under lång
tid haft obetalda fakturor på över 100.000 kr.
Fakturering och uppföljning/påminnelse processen är följande:
1) Fakturan skickas till registrerad e-postadress som är registrerad i Sportadmin för
berörd medlem.
Förfallodatum kommer vara + 25 dagar utifrån fakturadatum.
2) Efter 25 dagar så kommer UHK ekonomifunktion att stämma om fakturan har
betalats.
3) Om fakturan inte har betalats så kommer UHK ekonomifunktion att skicka
påminnelse nr 1 där vi ber om att detta betalas in snarast.
4) 7 dagar efter påminnelse 1 - om fakturan inte har betalats efter påminnelse 1 så
kommer UHK ekonomifunktion att skicka en påminnelse nr 2 och denna gång via
posten inklusive påminnelseavgift på 100 kr.
Även lagledaren via lagmailen kommer att få ett mail om obetald faktura och att vi
önskar att lagledaren stämmer av med förälder gällande obetald faktura, kanske epost adressen inte stämmer?
5) Om detta inte hjälper så kommer UHK ekonomifunktion vara tvungen att skicka
fakturan för inkasso. Det är viktigt att ni meddelar UHK ekonomifunktion om det
finns något problem med betalningen.
Om ni har fel e-post adress registrerad i Sportadmin så ber ni er lagledare att
uppdatera detta.
Note: Om det finns någon typ av ekonomiska problem så har UHK en ”Pilafond” som kan
vid behov sökas.
Mer info finns under UHK:s hemsida \ Pilafonden.
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USM Finalerna 3-5 Maj i IFU Arena
Missa inte att åka till Handbollens finalspel i IFU Arena i Uppsala.
En fantastisk hall där vi anser att denna helg kommer att lyfta känslan i
handbollens finalspel.
6 st planer, varav den 6:e byggs upp temporärt i friidrottshallen.

UHK nyhet som skickades ut 29 april.
Akut funktionärsbehov på fredag
Inför helgens finalspel i USM finns ett akut behov av fler funktionärer på
fredag den 3 maj från kl 11 och framåt. Uppgifterna varierar från att stå i
entren till att filma matcher. Vi måste verkligen kraftsamla för att lösa
situationen och visa att Uppsala klarar av den här typen av arrangemang. Det
kan vara ungdomar, föräldrar, ledare eller pensionerade släktingar. Kontakta
kansli@uppsalahk.se
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UHK Beach

Övrigt inom beach

Beachplanen i Graneberg

Kopparcupen beach 8-9 juni

Gällande beachplanen i Graneberg så
hoppas vi att runt den 6-7 maj så får vi
påfyllning av sand , när vi vet mer så
kommer vi att kalla till en städdag i
Graneberg. Vi skall även förstärka upp
markduken.

Kopparcupen i Falun har beachcup
8-9 juni för klasserna från -06 till -03.
Läs mer på deras hemsida
http://beach.kopparcupen.se

UHK lagen kan nu fram till den 7/5
skicka in önskemål gällande
träningstider till
beachadmin@uppsalahk.se

Beachläger
Vi är nu ca 100 st anmälda till
sommarens beachläger. Vi kan ta
emot upp mot 150 st så det finns
platser kvar för de som vill vara
med. Fråga gärna en kompis som
inte testat handboll tidigare om de
vill. Beachhandbollen är ett lättare
sätt att testa på handboll. Genom er
anmälan till lägren så ger ni en
ungdomsspelare chansen till att få
ett sommarjobb. I år kommer 20 st
ungdomar att jobba med lägren och
vår beachcup i augusti. Från
klubben är vi oerhört stolta att
kunna ge våra ungdomar sin första
rad på deras CV. Så fortsätt anmäl
er till lägren.
/Patrik

Åhus beachcup 12-21 juli
Vi söker efter några av er som kan
vara med och driva Åhus beachcup.
Tanken är att denna grupp skall
planera hur vi kan skapa UHK
gemenskap, planera vårt lagtält,
grillkvällar mm.
Är ni intresserad så kontakta oss på
beach@uppsalahk.se

Beachcup
Gällande vår egen beachcup så kommer
den att genomföras i Campus som
tidigare år.
8-13 aug spelar ungdomar/seniorer
14-16 aug är det beachläger + mer?
17 aug är det företag/motionsklass
Mer info kommer senare
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Annonser
Åhus grupp

Säljperson sökes för sponsring

Vi söker efter några av er som kan
vara med och driva Åhus beachcup.

Vi söker en person som vill hjälpa till
att sälja sponsring mot en
ersättning,
kontakta Patrik Johansson.

Tanken är att denna grupp skall
planera hur vi kan skapa UHK
gemenskap, planera vårt lagtält,
grillkvällar mm.
Är ni intresserad så kontakta oss på
beach@uppsalahk.se

Ungdomstränare sökes
Vi söker flera ungdomstränare
till hösten anmäl intresse till
kansli@uppsalahk.se

UHK’s redaktör sociala medier
Vi söker någon/några som kan vara
UHK’s redaktör på sociala medier
samt vara med i arbetet för UHK
Nyhetsbrev.
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