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DAGORDNING
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den
röstlängd som Svenska Ishockeyförbundets styrelse har upprättat för distriktsförbundet.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt
erforderligt antal rösträknare
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
8. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
9. Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
10. Distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid
11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
12. Behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk plan samt
fastställande av års- och övriga avgifter till distriktsförbundet
13. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap.2 § samt av
distriktsstyrelsens förslag (motioner)
14. Val
a. val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden till och med
nästkommande ordinarie distriktsmöte (avgående Jan Amnow)
b. val av 4 övriga styrelseledamöter för en tid av två år (avgående Karl-Erik Blanck,
Kjell Karlsson, Leif Nilsson och Lars-Åke Jonsson)
c. val av en revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom distriktsförbundet för en tid av 1 år (avgående
Greger Ljunggren och Hans Sundgren)
d. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för nästkommande ordinarie
distriktsmöte samtpersonliga ersättare för dessa (avgående Uno Wall, Marita
Håkansson, Lennart Gard och Anders Schmidt)beslut om
e. val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska Ishockeyförbundets
Förbundsmöte (inte aktuellt 2012)
f. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Hälsinglands
Idrottsförbunds Årsmöte (inte aktuellt 2012)
OBS!
Motioner till årsmötet skall vara Hälsinglands Ishockeyförbund, Box 523, 826 27 Söderhamn
alternativt kansli@halsingehockey.se tillhanda senast 8 veckor före årsmötet
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RÖSTLÄNGD 2012
Över föreningar tillhörande Hälsinglands Ishockeyförbund och anslutna till Svenska
Ishockeyförbundet.
Föreningar

4

Antal röster

Alfta GIF

3

Bollnäs IS

4

Gällsta IK

1

Hudiksvalls HC

6

Järvsö IK

3

Lindefallets SK

3

Söderhamn/Ljusne HC

2

Söderhamns IK

3

Anm: Röstberättigad (1 röst) är varje till förbundet ansluten förening som till
förbundet erlagt årsavgift för det gångna verksamhetsåret.
Varje förening har en grundröst samt tilläggsröster i förhållande till antalet
betalda licenser.
Förening kan erhålla maximalt åtta (8) tilläggsröster enligt följande skala.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2011-2012
Styrelsen för Hälsinglands ishockeyförbund får härmed redovisa följande berättelse för tiden
2011-05-01 — 2012-04-30
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Jan Amnow

Söderhamn

Vice ordförande

Lena Rolinder

Lindefallet

Sekreterare

Leif Nilsson

Söderhamn

Ledamöter

Karl-Erik Blanck

Alfta

Kjell Karlsson

Örbyhus

Lars-Åke Jonsson

Alfta

Patric Ingmarsson

Bollnäs

Per Ängvald

Söderhamn

Bo Sundlöf

Lindefallet

Revisor

Greger Ljunggren

Söderhamn

Hedersledamöter

Olle Nyqvist

Ljusne

Lennart Lundin

Iggesund

Rune Landin

Iggesund

Jan Amnow

Söderhamn

Ekonomi ansvarig
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KOMITTÉER OCH NÄMNDER
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
Ordförande
Ledamot
Sekreterare

Jan Amnow
Karl-Erik Blanck
Leif Nilsson

ADMINISTRATIVAKOMMITTÉN (AK)
Ordförande
Sekreterare
Dataansvarig
Webbmaster

Jan Amnow
Leif Nilsson
Leif Nilsson
Per Ängvald

FUNKTIONÄRS KOMMITTÉ (FK)
Ordförande
Sekreterare adj.
Ledamöter adj.
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Kjell Karlsson
En av ledamöterna
Patrik Säll
Per Ängvald
Fredrik Edin
Björn Larsson
Sune Nilsson
Stefan Olsson
Per Nilsson

domartillsättare
utbildningsansvarig

supervisoransvarig
rekryteringsansvarig

TÄVLINGSKOMMITTÉ (TK)
Ordförande
Ledamöter

Leif Nilsson
Lena Rolinder
Patric Ingmarsson
Per Ängvald

DAMISHOCKEY
Ordförande

Lena Rolinder
Per Ängvald
Lars Åke Jonsson

DISCIPLINKOMMITTÉ (DK)
Ordförande
Sekreterare
Ledamöter

Lena Rolinder
en av ledamöterna
Leif Nilsson
Karl Erik Blanck
Kjell Karlsson
Per Ängvald
Dick Wallström

adjungerad Gästriklands Ishockeyförbund

SPELARUTVECKLINGS KOMMITTÉ (SU)
Ordförande
Ledamöter

Karl Erik Blanck
Lena Rolinder
Lars-Åke Jonsson
Bo Sundlöf

LEDARUTBILDNING(LU)
Ordförande

Lars Åke Jonsson
Patric Ingmarsson
Jan-Olof Larsson

adjungerad

INLINE KOMMITTÉ
Kontaktperson

vakant

MARKNADSKOMMITTÉ (MK)
Ordförande

vakant

VETERANISHOCKEY
Kontaktperson

Bo Sundlöf

VALBEREDNING
Ordförande
Ledamöter

Uno Wall
Lennart Gard
Marita Håkansson
Anders Schmidt

Utsedd av styrelsen att
ingå i valberedningen

Lena Rolinder

Bollnäs IS
Söderehamn/Ljusne HC
Bollnäs IS
Hudiksvalls HC

7

REPRESENTATION/UPPDRAG 2011-2012
SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Ordförande konferens SIF hösten 2011
Svenska ishockeyförbundets strategiska seminarium våren 2012
Svenska Ishockeyförbundet seriekonferens
Svenska Ishockeyförbundets årliga bestraffningskonferens

REGION VÄST
Regionalt verksamhetsmöte region Väst
Ordförande träffar och telefonmöten med region Västs ordförandegrupp
Regional sportkonferens
Region Väst sportkonferens Ordf/TK/SU/FK
Regionala TK-möten.
Regionala DDK-möten
Dam/flick konferenser inom region Väst
Utvecklingskonferens
Regional planering/samordning av utbildningar

HÄLSINGLANDS IDROTTSFÖRBUND
SDF/SISU årsmöte 2012
Valberedningen för Hälsinglands Idrottsförbund
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HÄLSINGLANDS ISHOCKEYFÖRBUND
Uppföljningsmöte säsongen 2010-2011
Årsmöte Hälsinglands Ishockeyförbund i Söderhamn
Verksamhetsplanering 2011-2012
Hälsinglands ishockeyförbund SU/TK-konferens
Åldersgruppsträffar U10, U12, U14 och U16
SU och DI-instruktörs träff i samband med Svenska Ishockeyförbundets Hockeygames
Ordförande träff

UPPDRAG
Ledamot i SIF:s arbetsutskott utveckling och funktionärer
Ledamot i SIF:s FU
Ledamot i SIF:s anläggningsutskott
SIF:s besiktningsman av ishallar
Ledamot i Region Västs Tävlingskommitté
Ledamot i Region Västs Bestraffningskommitté
Ordförande i Region Västs Funktionärskommitté

(Kjell Karlsson)
(Kjell Karlsson)
(Jan Amnow)
(Jan Amnow)
(Leif Nilsson)
(Lena Rolinder)
(Kjell Karlsson)

REPRESENTATION
Utdelande av Jubileumspokalen till Kristian Söder, Alfta GIF
Begravningar Olle Nyquist och Olle Myhrman

K-E Blanck och L-Å Jonsson
Jan Amnow och Karl-Erik Blanck

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUNKTIONÄRSKOMMITTÉN 2011-2012
Kommittén har bestått av 8 st ordinarie ledamöter, Kjell Karlsson ordförande, Patrik Säll tillsättare och
återbudsansvarig, Fredrik Edin utbildningsansvarig, Per Nilsson rekryteringsansvarig, Stefan Olsson
supervisoransvarig, Per Ängvald, Björn Larsson och Sune Nilsson ledamöter. Kommittén har haft 4 st
fysiska möten. Ordförande har deltagit vid regionala sportkonferenser och regionmöten i Stockholm
samt varit ledamot i Svenska Ishockeyförbundets domarutskotts, DU:s, ledningsgrupp i egenskap som
ordförande i Region Väst FK, med ett antal fysiska möten och telefonmöten.
Denna säsong hölls distriktsdomarkursen vid ett tillfälle, helgen den 24-25/9. Kursen ägde rum i
Hudiksvall. 24 st distriktsdomare utbildades. Den tredje dagen hölls som mittsäsongträff i Hudiksvall
den 15/1 2012 i samband med HHC:s match mot Visby i allettan. Domaren för matchen, Shane
Warshaw från USA, höll ett litet föredrag om betydelsen av kommunikationen mellan domare, ledare
och spelare. Föreningsdomarkurser hölls vid 8 tillfällen under hösten 2011, i Bollnäs, Hudiksvall,
Söderhamn, Ljusne, Alfta, Lindefallet och Järvsö. Sammanlagt utbildades 45 st föreningsdomare.
Instruktörer vid dessa kurser var Fredrik Edin, Per Nilsson och Mattias Olsson.

Distriktet har utbildat och förfogat över funktionärer, fördelade enligt följande:

Förbundsdomare div 1

2 st

Distriktsdomare

24 st

Föreningsdomare

45 st

Årets båsfunktionärsutbildningar har även den här säsongen skötts enligt den ”gamla” modellen med
besök hos föreningarna.
Vi har denna säsong haft två ordinarie funktionärer i division 1, LM Fredrik Edin och Robin Edin.
Fredrik blev uttagen till att döma i allettan. Fredrik har åter gjort en strålande säsong. Han har blivit
rankad som 3:a bland Region Västs LM.
Vår enda kvinnliga domare Angelica Larsson från Järvsö har fortsatt sin karriär som distriktsdomare
med mycket fint resultat. Hon har också dömt i riksserien för damer, den högsta serien.
Distriktets granskningsverksamhet har denna säsong varit något mindre omfattande än förra. De som
har tjänstgjort som domarsupervisors är Stefan Olsson, Sune Nilsson och även Björn Larsson.
Domartillsättningen har fungerat bra. Patrik har denna säsong använt systemet TSM, vilket i början
har haft sina ”barnsjukdomar”. Samarbetet med Region Norr har fungerat bra. LM Fredrik Edin och
Robin Edin har fått många matcher där med mycket gott resultat.
Föreningarna har som vanligt tillsatt föreningsdomare som linjemän i U 16 samt i U 14 och i yngre
pojklagsmatcher. Tillsättaren har som vanligt tagit ut en HD i U 16. Efter halva säsongen erbjöds
föreningarna uttagningar av hela team i denna serie. Patrik har tillsatt matcher enl. följande:
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Div 2:
Div 3:
J 20 Elit
J 18:
U 16:
Gästis Cup A-lag div 2:
U 16 cup i Alfta:
U 16 cup i Hudiksvall:
Region Norr:
U 16 cup Bollnäs

14 st
42 st
14 st
19 st
21 st
7 st
20 st
20 st
20 st
20 st

22 st sä 2010/2011.
44 st sä 2010/2011.
49 st sä 2010/2011.
84 st sä 2010/2011.

Sammanfattningsvis kan man säga att säsongen har fungerat tillfredsställande. Även denna säsong har
det varit ”nedskjutningar” av domarkategorier till de lägre serierna, elitdomare till allsvenskan,
allsvenska domare till div 1, div 1-domare till distriktsserierna osv. Detta har naturligtvis påverkat
matchningen i div 1 och på distriktsnivå. En av orsakerna till detta är att det har funnits för många
domare på elit, allsvensk och div 1-nivå. Man trodde det skulle bli tvärt emot, men proffs-domarna
skriver kontrakt på ett visst antal matcher under säsongen, vilket gör att ”amatörelitdomarna” inte får
lika många matcher samtidigare.
Den framarbetade talangutvecklingsplanen för domare kommer förhoppningsvis att underlätta
rekryteringen. Föreningarnas daifare (domaransvarig i föreningen) har också stor betydelse. Därför är
det oerhört viktigt att varje förening har en fungerande sådan. Ur rekryteringssynpunkt är han/hon en
väldigt viktig person, som kan fånga upp lovande ungdomar och även något äldre, som slutar sina
aktiva karriärer som spelare. Som ett bevis på daifarnas betydelse sammankallade vår domarchef Peter
Andersson alla Sveriges daif-ansvariga från distrikten till en konferens i Karlstad i slutet av november
2011. Utbildningsmateriel håller på att framarbetas av SIF.
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Vi har många lovande ungdomar på gång som är mycket intresserade och har visat framfötterna. Detta
är ett bevis på att vår utbildningsverksamhet har en hög standard. Vi är ett litet distrikt som får fram
duktiga funktionärer.
Till sist tackar vi våra domare för fina insatser och våra båsfunktionärer för ett gott samarbete under
den gångna säsongen.

Örbyhus, Ljusne, Söderhamn, Iggesund och Hudiksvall i april 2012.
Kjell Karlsson, Per Ängvald, Sune Nilsson, Patrik Säll, Björn Larsson, Stefan Olsson, Per Nilsson och
Fredrik Edin
VERKSAMHETSBERÄTTELSE TÄVLINGSKOMMITTÉN 2011-2012
Tävlingskommittén har denna säsong varit en gemensam kommitté med Gästrikland och haft
gemensamma serier i U16(15) och U14. Den gemensamma kommittén har tillsammans administrerat:
Division 2 Västra A, Play Off Division 2 Västra A, Kvalserie A Division 2, Division 3 Gävleborg
Grupp A och B, Alltrean Gävleborg, Vår trean Gävleborg, Kvalserie till Division 3, J20 Elit, J18
Västra 1 A, U16 Västra 1 A Grupp A och B, U16 Västra 1 A Fortsättning A och B samt distriktens
egna ungdomsverksamhet.

Hälsinglands föreningar har denna tävlingssäsong förutom de gemensamma serierna med Gästrikland
och våra egna ungdomsserier deltagit i Förbunds, Regions och Distriktsserier enligt följande:
Division 1 C. Hudiksvalls HC och Söderhamn/Ljusne HC. Hudiksvall vann serien och kvalificerade
sig därmed till spel i Allettan Mellan. I Allettan slutade Hudiksvall som fyra och kvalificerade sig
därmed till Play Off för plats i kvalserien till Allsvenskan. I Play Off 1förlorar Hudiksvall mot
Huddinge IK med 2-1 i matcher. Söderhamn/Ljusne HC blir sist i grundserien, och hamnar därmed i
Division 1 C fortsättningsserie, där laget blir 6:a och hamnar därmed i kvalserien till division 1. I
kvalserien slutar Söderhamn/Ljusne på en 4:e plats och därmed tyvärr sin plats i division 1.
Division 2 Västra A. Alfta GIF med placering 9 och därmed klara för kommande säsong i serien.
Division 3 Gävleborg. Bollnäs IS, Järvsö IK, Lindefallets SK samt Söderhamns IK deltog. Bäst
klarade sig Lindefallets SK och Järvsö IK.
J 20 Elit. Deltog Hudiksvalls HC men slutade tyvärr på 12:e plats och tappade därmed sin plats i
serien för kommande säsong.
I J18 Västra 1A. Deltog Hudiksvalls HC samt Bollnäs, Alfta och Järvsö med ett gemensamt lag. Det
gemensamma laget placerade sig som 4 och Hudiksvalls HC som 6:a. Serien bestod av sju lag.

U16 Västra 1A. Bestod av 14 lag. Deltagare från Hälsingland var Hudiksvalls HC samt ett blandlag
Alfta/Bollnäs.
Damishockey. I år deltog endast Söderhamns IK i seriespelet för flickor med gott resultat där SIK vann
serien. Hälsingland deltog också den här säsongen med ett lag i Regionens Distriktslagsturnering för
flickor.
På ungdomssidan har den verksamhet genomförts som planerades på UK/SK-konferensen.
Slutligen vill Tävlingskommittén tacka föreningar och funktionärer för en väl genomförd
tävlingssäsong.

Söderhamn i april 2012
Leif Nilsson Patric Ingmarsson Lena Rolinder Per Ängvald

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DAM/FLICKKOMMITTÉN 2011-2012
Under årets säsong har Hälsingland haft ett flick/damlag från Söderhamns IK i seriespel tillsammans
med lag från Gästrikland och Dalarna. Serien spelades som sammandrag där man mötte 2 lag under
samma matchdag. Detta gjordes för att minska reskostnaderna för föreningarna. Serien
administrerades av Hälsingland. Ett flick/damlag i SLHC har i år endast tränat då de hade för få
spelare för att delta i seriespelet.
Hälsinglands distriktslag för flickor 17 deltog även i år i den av regionen anordnade
distriktslagsturneringen som även i år spelades i Outocumpohallen i Avesta. Vi hade i år endast 12
utespelare och 2 målvakter till förfogande i turneringen. Spelarna var födda 1995-2000. Vi förlorade i
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år alla matcher även om många matcher slutade med jämna siffror.
Helgen innan turneringen anordnade Hälsingland en träningsdag i Hällåsens ishall där vi mötte
distriktslag från Gästrikland, Västmanland och Uppland. Denna träningsdag var väldigt uppskattad av
samtliga distrikt.
Mycket glädjande är att Elin Johansson fd HHC under säsongen spelat i Svenska J18-landslaget där
hon var med att vinna VM-brons. Hon har även vunnit Dam-SM med sin nuvarande klubb MoDo.
Lindefallet 20 april 2012
Lena Rolinder

Per Ängvald

Lars-Åke Jonsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISCIPLINKOMMITTÉNS 2011-2012
Disciplinkommittén har under året bestått av ordförande Lena Rolinder, ledamöterna Kjell Karlsson,
Dick Wallström, Leif Nilsson, Karl-Erik Blanck och Per Ängvald.
Vi har under året haft 5 telefonmöten.
Lena deltog i november vid den årliga bestraffningskonferensen i Globen som anordnades av Svenska
Ishockeyförbundet.

Vi har i distriktet haft 3 ärenden under året:
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111111
Skallning
Div 3
Bollnäs IS
111115
Otillåten tackling
Div 3
Söderhamns IK
120115
Otillåten sparkU15
Söderhamn/Ljusne HC
I serier som administreras av Region Väst har det varit 6 ärenden gällande spelare från två föreningar i
Hälsingland.
111031
111129
111209
120123
120123
120227

Osports upptr mot funk
Skallning
Överdrivet hårt spel
Osports upptr mot funk
Osports upptr mot funk
Osports upptr mot funk

Div 1
Div 1
Div 1
Div 1
Div 1
Div 1

Hudiksvalls HC
Hudiksvalls HC
Hudiksvalls HC
Söderhamn/Ljusne HC
Söderhamn/Ljusne HC
Hudiksvalls HC

Söderhamn 20 april 2012

Lena Rolinder
Leif Nilsson

Dick Wallström
Karl-Erik Blanck

Kjell Karlsson
Per Ängvald

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SPELARUTVECKLING 2011-2012
Kommittéarbetet med träffar, kurser och konferenser har genomförts enligt plan.
U-läger, åldersgruppsträffar och möten med engagerade spelare, ledare och föräldrar utvecklar vår
verksamhet.

Den positiva utveckling vi kunde se under förra årets seriespel har inte fortsatt under denna säsong.
Våra lag i U-15, U16, J18 och J-20 serier har i såväl grund- som fortsättningsserier inte visat några
tendenser till den utveckling som vi tycktes skönja. Många alltför ”tunna” trupper orkar inte hela
matcher, ej heller en hel säsong och har därför nått blygsamma placeringar.
Det finns dock enstaka matcher där våra lag kan bjuda ordentligt motstånd.

Team 96, 97 och 98 har kunnat genomföra sina planerade verksamheter.
Teamens U-läger har varit välbesökta och ger möjlighet för spelare, föräldrar, klubbtränare och ledare
att mäta träningsstatusen på de mest lovande spelarna i distriktet.
Team 96 insats i årets TV- puck speglar i stort våra lags insatser i nämnda seriespel.
Vi möter i denna tävlingsturnering lag som spelat 10-20 träningsmatcher, förutom de stora antal
träningar som lagen genomfört. För att vi överhuvudtaget ska kunna mäta oss med andra distrikt måste
en större satsning göras från såväl klubb som distrikt!
Utökad försäsongsträning, fler och bättre ispass/matcher samt mer individanpassad träning är ett måste
om vi ska kunna mäta oss med andra distrikt!
Tränare som med bra planering genomför varje träningstillfälle är avgörande för egna klubben och
distriktslagens utveckling.
Camper för U-15 och U-16, som arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet i Hudiksvall är ett
ypperligt tillfälle för våra klubbtränare att få insikt i den träning som krävs för att utvecklas.
Vår förhoppning är att flera klubbtränare kan ta del.
Till sist vill vi tacka spelare, ledare och föräldrar för det fina samarbetet under året!

Alfta i april 2012
Karl-Erik Blanck

Lena Rolinder

Lars-Åke Jonsson

Bo Sundlöf
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE LEDARUTVECKLING 2011-2012
Under året har vi genomfört: Träningslära 1, Grundkurs, materialförv.kurs.
Vi har under året samverkat med Gästriklands Ish. Förbund vad gäller bl.a. BU/1 kurs där vi haft
deltagande, kursplats var Gävle. MV 1 kurs har vi tvingats ställa in. Regionala kurserna BU/2 och JS/1
tvingades att ställas in, kursort Gävle.
Till detta så har tränare från vårt distrikt deltagit i av Regionen och SIF ordnade kurser på andra
platser.
Våra egna DI instruktörer och DI lagstränare har deltagit på fortbildningskurser och övriga kursermöten med Regionen och SIF.
Utöver detta har våra föreningar haft besök av hockeykonsulenten vid två tillfällen. Åldersgruppträffar
för U-10 – U-16 vid två tillfällen.
Till detta kan nämnas att nyttjande av projekt i Idrottslyftet fortsatt. Idrottslyftet kommer även att
fortsätta under säsong: 12-13.
Här kan tilläggas att utbudet av kurser har ökat vilket är bra, men att det ibland blir lite förvirrande vad
som ”gäller”. I Idrottslyftet finns ”ekonomi” för utbildning.
Vi hoppas föreningarna har tagit till sig vikten av att ha en väl fungerande utbildningsansvarig. Viktigt
även med tanke på att utbudet av olika utbildningsmöjligheter ökar.
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Samarbetet mellan SISU och föreningarna är fortsatt viktigt bl.a. för att man där även får en del
ekonomi som kan användas i utbildningssyfte. Även distriktet samverkar.
Uppföljning av våra tränare i ett centralt system är under uppbyggnad. Vilket innebär att distrikt och
föreningar får bättre koll på utbildningsnivån bland våra tränare och att kraven på ”rätt” utbildade
tränare säkerställs.
Till sist vill vi tacka er utbildare ute i föreningarna, våra egna instruktörer och övriga som arbetat för
ishockeyns bästa och tillfört utbildningen och Hälsingland kreativt arbete under det gångna arbetsåret.
Lars-Åke Jonsson
Utbildningsledare HIsF
UTMÄRKELSER 2012
Utmärkelser utdelade i Skärså den 6/6 2012
Hälsinglands bästa manliga ishockeyspelare
Hälsinglands bästa kvinnliga ishockeyspelare
Agnes Åker SIK
Magnus Nilsson HHC
Bästa manliga målvakt
Bästa kvinnliga målvakt
Ellen Jonsson S/L HC
Magnus Persson S/L
Bästa manliga back
Bästa kvinnliga back
Josefine Lind AGIF
Stefan Svanbom HHC
Bästa manliga forward
Bästa kvinnliga forward
Amanda Pettersson SIK
Fredrik Sundin HHC
Bästa division 2 spelare
Bästa division 3 spelare

Jens Eriksson AGIF

Fredrik Eriksson LSK

Jubileums pokalen för pojkar instiftad av Alfta GIF

Jubileums pokalen för flickor

Mathias Hellgren AGIF

Emma Persson HHC

Årets seniortränare

Årets ungdomstränare

Håkan Hellgren AGIF

Henrik Sandin SIK/SL

Årets förening

Fairplay förening

Lindefallets SK

Alfta GIF

Bästa domare i distriktet
Fredrik Edin
Föreningarna i distriktet har också utsett eldsjälar som också har fått en utmärkelse i samband med
utdelningen den 6/6 2012 i Skärså.
Årets eldsjäl

L-Å Jonsson AGIF
Björn Rödin BIS
Hans-Arne Frelin GIK
Christer Jonsson HHC
Carin Johnson JIK
Thomas Persson LSK
Per Ängvald SIK
Henrik Sandin S/L HC
SAMMANFATTNING OCH SLUTORD 2011-2012
Förbundsstyrelsen överlämnar härmed sin sportsliga och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret
2011 - 2012 till årsmötets bedömande. I kommittéernas verksamhetsberättelser framgår de aktiviteter
som förekommit under verksamhetsåret.
Sista dagarna på verksamhetsåret nåddes vi av beskedet Olle Nyquist och Olle Myhrman avlidit.
Tillsammans var de under många år verksamma som ett domarpar i de högsta serierna. Inom
Hälsinglands ishockeyförbund började hedersledamoten Nyquist sin bana fyra år efter förbundets
bildande 1946. I hela 40 år var sedan Nyquist förbundets kassör i Hälsinglands ishockeyförbund
Arbetet med Svenska ishockeyförbundets kvalitetssäkring av SDF fortsätter enligt planerna
(säkerställa en gemensam grundnivå på verksamhet/service som föreningarna har rätt till).
Vi fortsätter även med att utveckla och förbättra vår hemsida www.halsingehockey.se där allt mer om
vår verksamhet presenteras. Verksamheten fungerar bra och intresset för hemsidan ökar för varje år.
TSM är ett administrativt system som används bland annat av Tävling och Utbildning.
De föreningar som inte har utbildade/uppdatera de personer som kan mata in de uppgifter som är
obligatoriska riskerar att drabbas av merkostnader då SDF-administration av detta kommer att
avgiftsbeläggas.
Nytt för i år är att Svenska ishockeyförbundet fortsättningsvis håller Förbundsmöte vart annat år. Det
traditionella årsmötet i juni ersätts detta år av ett Hockeyforum i Västerås i början av augusti
Hälsinglands ishockeyförbund planerade att genomföra en Hockeygala under våren i Söderhamn
Tyvärr måste galan ställas in på grund av svagt intresse från föreningar mm Nominering av personer,
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spelare, funktionärer mm till olika kategorier av priser gjordes av 8 föreningar och 3 tidningar.
Nomineringarna kommer att behandlas som tänkt och priser delas ut vid en mindre ceremoni i Skärså
den 6/6.
I samband med utdelningen av dessa priser uppmärksammades 4 spelare från Hälsingland som under
säsongen varit med och vunnit SM medaljer i sina respektive klubbar. Spelarna är Elin Johansson
fostrad i Hudik Hockey som vunnit Dam SM guld med MoDo:s damlag samt JVM brons under
säsongen. Johan Kallio från Söderhamns IK som varit med Skellefteå AIK:s J18 lag och vunnit SM
silver. Sedan har även Filip Myhrman Söderhamn/Ljusne HC och Christian Rudolphi Söderhamns IK
varit med Brynäs U16 lag och vunnit SM brons.
Vi har under verksamhetsåret genomfört ett utökat samarbete inom områdena Tävling, Utbildning,
Disciplin och Dam/Flick med Gästriklands ishockeyförbund. Vår slutsats är att vi behöver en bredare
bas i verksamheten för att kunna leverera den verksamhet vi har i uppdrag att göra. Det handlar om allt
från att ha tillräckligt antal lag i serierna, få ihop rätt underlag till ledarutbildningarna liksom att skapa
förutsättningar för en kvalitetssäkrad administration.
Hälsinglands distriktslag för flickor har även denna säsong deltagit i den anordnade
Regionturneringen. Under året anordnade Hälsinglands ishockeyförbund en endags träningsturnering
mot distriktslagen från Gästrikland, Uppland och Västmanland. Även inom damverksamheten hoppas
vi på att utökat samarbetet med Gästrikland skall ge positiva effekter.
Under året har HIsF styrelse träffat föreningarnas ordförande vid ett tillfälle.
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Hälsinglands Ishockeyförbund anser det viktigt att aktivt delta i av Svenska Ishockeyförbundet och
Regionen Väst anordnade konferenser, utbildningar mm och informera sig om förändringsfrågor samt
bevaka hur detta påverkar distriktets föreningar. Samtidigt har vi att ta hänsyn till vad som är bra för
Svensk ishockey totalt.

Slutligen vill vi passa på tillfället att tacka för alla insatser som gjorts för Hälsinge Hockeyn av ledare
och aktiva i våra klubbar, samtliga funktionärer, massmedia och alla övriga intresserade av vår sport.
Vi vill även tacka för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och hoppas att samma förtroende
även ges den kommande styrelsen.
Söderhamn i maj 2012

Jan Amnow
Lena Rolinder

Karl Erik Blanck

Kjell Karlsson

Lars Åke Jonsson

Leif Nilsson

Patric Ingmarsson

Per Ängvald

Bo Sundlöf

EKONOMISK REDOVISNING
EKONOMISKT RESULTAT 2011-2012 PER RESULTATENHETER
2011/2012
BUDGET
100000
12000
111000
50000
250000
120000
165000
0
5000
10000
0
823000

2011/2012
RESULTAT
96256
8186
115021
10665
193367
141580
176300
18050
8000
19933
0
787358

Räntor
Lagförsäkringar-Spelarkort
Årets förlust

0
150000
0

6199
141550
21938

SUMMA INTÄKTER

973000

957045

KOSTNADER
Utvecklingslagen
Utbildning och kurser
Administration
FK+SU+LU+TK+DN+Dam
Utrustning till utvecklingslag
Representation
Priser, utmärkelser mm
Telefon, ADSL mm
ADB-kostnader
Försäkringar
Kundförluster
Arbetsgivaravgifter
Verksamhetskostnader

250000
110000
145000
180000
0
5000
5000
20000
30000
3000
0
20000
768000

203876
141228
150478
171825
0
15697
0
15051
45534
2500
0
38146
784335

Serieavgifter till Region och andra SDF
Lagförsäkringar+Spelarkort
Årets överskott

55000
150000
0

41800
130910
0

SUMMA KOSTNADER

973000

957045

INTÄKTER
Svenska Ishockeyförbundet
Hälsinglands Idrottsförbund / SISU
Region Väst
Admin. och utvecklingsbidrag från föreningarna
Deltagaravgifter utvecklingslags förberedelser
Kursavgifter
Startavgifter serier
Dam Cup
Expeditionsavgifter
Övriga intäkter
Från utvecklingsfond
Verksamhetsintäkter
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RESULTATRAPPORT 2011-2012
Hälsinglands Ishockeyförbund

Sida:
Utskrivet:

Resultatrapport

1
2012-05-22

Preliminär
Senaste vern

Räkenskapsår: 11-05-01 - 12-04-30

381

Resultatenhet: Hela företaget
Period: 11-05-01 - 12-04-30
--------------------------------------------------------------------------------

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3011

Svenska Ishockeyförbundet

96 256,00

3012

Hälsinglands Idrottsförbund

3014

Region Väst

3015

Utveckling/administration

3016

Utvecklingslag deltagaravgift

193 367,00

3017

Kursavgifter

141 580,00

3018

Deltagaravgifter övrigt

3050

Serieavgifter mm

3055

Expeditionsavgifter

3095

Övriga intäkter

8 186,00
115 021,00
10 665,00

18 050,00
176 300,00
8 000,00
19 933,12

----------------------------------------------------------------------787 358,12

S:a Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

18

7910

Lagförsäkringar

141 550,00

----------------------------------------------------------------------141 550,00

S:a Övriga rörelseintäkter
-------------------------------------------------------------------------

928 908,12

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4055

Lokalhyra

4058

Hallhyror

4059

Kost och logi

4060

Inköp till utvecklingslagen

4061

Domararvoden

4062

Priser, utmärkelser

-35 547,00
-42 108,00
-131 126,00
-16 607,00
-6 661,00
-577

-----------------------------------------------------------------------232 626,00

S:a Råvaror och förnödenheter mm
---------------------------------------------------------------------------

696 282,12

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5500

Rep- och underhåll

-5 000,00

6017

Kurser, utbildningar

-83 730,00

6018

Utbildningsmaterial

-13 043,00

6070

Representation

-15 697,45

6090

Övriga kostnader

-31 314,00

6095

Övriga deltagarkostnader

6110

Kontorsmaterial

6150

Trycksaker

-11 744,00

6210

Telefon, ADSL mm

-15 051,00

6215

Porto, avgifter

-1 384,50

6230

ADB-kostnader

-45 534,00

6310

Försäkringar

6350

Kundförluster

6410

Ersättningar

6970

Tidningar, fackliteratur

-8 155,00
-5 802,00

-2 500,00
-0,1
-129 054,00
-6 847,00

-----------------------------------------------------------------------374 856,05

S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7331

Resekostnader bil

-91 726,00

7332

Resekostnader övrigt

-46 980,32

7510

Arbetsgivaravgifter

-38 146,00

-----------------------------------------------------------------------176 852,32

S:a Personalkostnader
-------------------------------------------------------------------------

-784 334,37

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
---------------------------------------------------------------------------

144 573,75

Rörelseresultat före avskrivningar
---------------------------------------------------------------------------

144 573,75

Rörelseresultat efter avskrivningar
Övriga rörelsekostnader mm
7920

Lag- och domarförsäkringar

7950

Serieavgifter

-130 910,00
-41 800,00

-------------------------------------------------------------------------172 710,00

S:a Övriga rörelsekostnader mm
---------------------------------------------------------------------------

-28 136,25

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300

Ränteintäkter

6 198,64

----------------------------------------------------------------------S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6 198,64

------------------------------------------------------------------------S:a Resultat från finansiella investeringar

6 198,64

--------------------------------------------------------------------------Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-21 937,61

--------------------------------------------------------------------------Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-21 937,61

--------------------------------------------------------------------------Resultat före skatt

-21 937,61

--------------------------------------------------------------------------Beräknat resultat

-21 937,61
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BALANSRAPPORT
Hälsinglands Ishockeyförbund
Balansrapport

Sida:

1

Utskrivet:

2012-05-22

Preliminär
Räkenskapsår: 11-05-01 - 12-04-30

Senaste vern

381

Resultatenhet: Hela företaget
Period: 11-05-01 - 12-04-30
Ing balans

Period

Utg balans

-------------------------------------------------------------------------------TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510 Kundfordringar
1610

Förskott att redovisa

77 113,00

15 563,00

92 676,00

0

400

400

77 113,00

15 963,00

93 076,00

------------------------------------------------------------------------S:a Fordringar
Kassa och bank
1930 Bank

74 097,22

57 185,49

131 282,71

1935

Reserverade medel

201 458,10

6 197,90

207 656,00

1940

Sparkonto företag

300 000,00

-100 000,00

200 000,00

575 555,32

-36 616,61

538 938,71

652 668,32

-20 653,61

632 014,71

652 668,32

-20 653,61

632 014,71

Kortfristiga skulder
2710 Uppbördsdeklaration

-27 587,00

-1 284,00

-28 871,00

Eget kapital

-625 081,32

0

-625 081,32

-652 668,32

-1 284,00

-653 952,32

-652 668,32

-1 284,00

-653 952,32

0

-21 937,61

-21 937,61

-------------------------------------------------------------------------
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S:a Kassa och bank
--------------------------------------------------------------------------S:a Omsättningstillgångar
----------------------------------------------------------------------------S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU

2960

--------------------------------------------------------------------------S:a Kortfristiga skulder
----------------------------------------------------------------------------S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O
------------------------------------------------------------------------------BERÄKNAT RESULTAT***

STÖRRE KUNDFORDINGAR
Föreningar med förfallna fakturor/avgifter (över 5 000 kronor) per 2012-02-28 och inte betalade per
2012-04-30,

Till Svenska Ishockeyförbundet
--Till Hälsinglands Ishockeyförbund
Söderhamn/Ljusne HC

35 849,-

Bollnäs IS

34 112,-

Förbundsstyrelserna i Svenska Ishockeyförbundet respektive Hälsinglands Ishockeyförbund kan
besluta att förening/föreningar inte får delta i seriespel eller kvalificering spel i högre serier så länge
skulden är oreglerad.
REVISIONSRAPPORT
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012-2013
Styrelsen föreslår att den nya styrelsens arbetsuppgifter under verksamhetsåret 2012-2013
skall omfatta:
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att

fortsätta genomförandet av de riktlinjer och idéer som Svenska ishockeyförbundet och dess
utvecklingsavdelning utarbetar.

att

delta i av Svenska Ishockeyförbundet arrangerade utvecklings-Camper samt
turneringen TV-pucken för Distriktslag .

att

administrera seriespel, poolspel mm.

att

verka för damishockeyns utveckling i Hälsingland

att

vid behov skapa möjlighet till utbyte med närliggande SDF i vissa ungdomsserier

att

anordna kurser för domare, instruktörer, ledare m.fl. i enlighet med det program
Styrelsen, Funktionärskommittén, Ledarutveckling och Spelarutveckling kommer att presentera.

att

anordna stegkurser i samarbete med andra distrikt när detta är fördelaktigt.

att

i samråd och samarbete med Hälsinglands ishockeydomarklubb aktivt
arbeta för ökad domarrekrytering.

att

genomföra utvecklingsläger som komplement till SIF:s camper

att

om Styrelsen finner det lämpligt och utvecklande överenskomma om matcher
mot andra distrikt för seniorer, juniorer, ungdomslag och utvecklingsteam.

att

utge Förbundets tävlingskalender (webbaserad).

att

i fortsatt samarbete med Hälsinglands Idrottsförbund/SISU genomföra
olika utbildningar i lärgruppsform.

att

representera vid Svenska Ishockeyförbundets, Hälsinglands Idrottsförbunds och
Regionens möten, konferenser och träffar.

att

vara föreningar behjälpliga i administrativa och idrottspolitiska frågor, kontakter
med kommuner mm

att

i övrigt verka för ishockeysportens popularisering

Söderhamn i maj 2012
Styrelsen

BUDGET 2012-2013
INTÄKTER
Svenska Ishockeyförbundet

100000

Hälsinglands Idrottsförbund / SISU

10000

Region Väst

115000

Admin. och utvecklingsbidrag från föreningarna

50000

Deltagaravgifter utvecklingslags förberedelser

200000

Kursavgifter

120000

Startavgifter serier

180000

Dam cup

20000

Expeditionsavgifter

5000

Övriga intäkter

10000

Från utvecklingsfond

0

Verksamhetsintäkter

810000

Räntor
Lagförsäkringar+spelarkort
Årets förlust
SUMMA INTÄKTER

0
140000
0
950000

KOSTNADER
Utvecklingslagen

200000

Utbildning och kurser

110000

Administration

150000

FK+SU+LU+TK+DN+Dam

175000

Utrustning till utvecklingslag

30000

Representation

7000

Priser, utmärkelser mm

5000

Telefon, ADSL mm

20000

ADB-kostnader

30000

Försäkringar

3000

Kundförluster

0

Arbetsgivaravgifter

40000

Verksamhetskostnader

770000

Serieavgifter till Region Väst

45000

Lagförsäkringar+spelarkort

135000

Årets överskott

SUMMA KOSTNADER

0
950000
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2012-2013
 årsavgift HIsF/SIF
 administrations bidrag
 div 1
 div 2
 div 3
Gästrikland/Hälsingland
 div 4
Gästrikland/Hälsingland
 J18-20
 U16
 U12-U14
 U10
 TV-puck preliminärt (solidariskt/föreningsverksamhet)
 Regional damturnering preliminärt (solidariskt/föreningsverksamhet)
 Utvecklingslag sammandragning 1/2 dag
 Utvecklingslag sammandragning 1/1 dag
D.o exkl. mat
 Utvecklingslag sammandragningar övernattning bekostad av HIsF
 Utvecklingslag vid cuper
 Utvecklingsgrupp
 Avgift för att inte utbildat 1 st ny obligatorisk SDF-domare
 Föreningsdomarkurs föreningsförlagt per tillfälle
 Båsfunktionärskurs föreningsförlagt per tillfälle
 Administrationsavgift region Väst vid utträde efter verkställd lottning

600
3000
SIF
8 300 region Väst
6 300
6 300
6 300 region Väst
2 500
2 000
2 000
60 000
30 000
200
300
250
verklig kostnad/deltagare
verklig kostnad/deltagare
2 500
2 000
2 100
2 100
5 000

Se även Tävlingsbestämmelser för serieverksamhet i Gästrikland/Hälsingland säsongen 2012/2013
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MOTIONER FRÅN FÖRENINGARNA (3)
MOTION TILL HÄLSINGLANDS ISHOCKEYFÖRBUNDS ÅRSMÖTE ANGÅENDE
DISTRIKTSLAGSVERKSAMHETEN (SÖERHAMNS IK)
Distriktslagsverksamheten har ju under en längre tid bedrivits på ett likvärdigt sätt på både när det
gäller planering och finansiering. Vårt distrikts resultat har inte förändrats särskilt mycket genom åren
heller. Vi i Söderhamns IK tycker att det är dags att prova något annat inom
distriktslagsverksamheten.
Vi anser att vi ska lita mer på våra distriktslags ledare och ge dem mer frihet när det gäller att planera
och genomföra verksamheten i distriktslagen. Därför föreslår vi följande:
Teamen planerar och budgeterar själva sin verksamhet för sitt team. Dessa budgetar sammanställs
sedan och summeras. När detta gjorts lämnas förslaget till förbundets styrelse för godkännande och
detta lämnas för beslut till förbundets årsmöte som en tydlig del i förbundets budget för verksamhets
året och redovisas även lika tydligt i samband med årsredovisningen för förbundet. Det skall också
vara möjligt för distriktslagen att finansiera en del av verksamheten med extern finansiering via
sponsorer så länge teamen följer förbundets övriga policys och bestämmelser och att denna sponsring
konkurrerar med våra klubbars sponsor försäljning.
När det gäller finansiering och fördelning av distriktslagens kostnader. Så tycker vi att distriktslagens
verksamhet är en angelägenhet för hela hockeyhälsingland och därför bör också alla föreningar vara
med och finansiera hela verksamheten och inte bara som det är nu TV puckens kostnader. Det här gör
det svårt för klubbarna att själva budgetera för kostnader som uppstår i samband med

distriktslagsverksamheten. Söderhamns IK föreslår därför att all distriktslagsverksamhet fördelas
enligt följande.
40% av de totala kostnaderna för distriktslagsverksamheten fördelas solidariskt för alla föreningar
60% av de totala kostnaderna för distriktslagsverksamheten fördelas enligt den andel av aktiva spelare
som finns i de aktuella åldersgrupperna per förening. Vi bifogar ett exempel nedan:
Kostnadsfördelning Distriktslag (96-98)

Total verklig kostnad
Solidarisk kostnad

150 000,00 kr
40%

Spelarfördelning
Solidarisk

60 000,00 kr
90 000,00 kr
% andel

Per spelare

20

14,2%

12 765,96 kr

20 265,96 kr

7 500,00 kr

19

13,5%

12 127,66 kr

19 627,66 kr

GIK

7 500,00 kr

0

0,0%

- kr

7 500,00 kr

LSK

7 500,00 kr

0

0,0%

- kr

7 500,00 kr

HHC

7 500,00 kr

51

36,2%

32 553,19 kr

40 053,19 kr

SIK

7 500,00 kr

11

7,8%

7 021,28 kr

14 521,28 kr

S/L HC

7 500,00 kr

17

12,1%

10 851,06 kr

18 351,06 kr

Antal spelare
AGIF

7 500,00 kr

BIS

JIK
Summa:

Antal spelare

Totalt kostnad

7 500,00 kr

23

16,3%

14 680,85 kr

22 180,85 kr

60 000,00 kr

141

100,0%

90 000,00 kr

150 000,00 kr

Observera att detta endast är ett exempel och att den totala verkliga kostnaden är påhittad i detta
exempel.
STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
Motionen inkom 2012-04-23
Motionen berör finansiering och planering av teamverksamheten framtill TV-puckspelet.
Bifogad budget SDF-lag 96-98 är enbart ett exempel
Styrelsen föreslår:
att motionen avslås
att kommande styrelse analyserar motionen/förslaget
att kommande styrelsen informerar om analysen vid kommande ordförandeträff hösten 2012
att analysen/motionen behandlas vid Distriktsmötet 2013
MOTION ANGÅENDE TÄVLINGSPROTESTER (SÖDERHAMNS IK)
Angående bestämmelser vid tävlingsprotester. När en förening vill protestera mot fel som gjorts i
samband med matcher i olika tävlingar tas det ut en avgift av den förening som lämnar in protesten.
Detta tycker vi är fel, då en förening som inte gjort något fel inte heller borde behöva betala någon
avgift för en protest. Vi föreslår därför följande:
Att tävlingsbestämmelserna ändras på så vis att avgiften tas ut efter behandlat ärende. Skulle
föreningen som lämnar in sin protest ha fel får den betala avgiften. Skulle ärendet utfalla så att
protesten går genom är det den felande klubben som får betala den administrativa avgiften för
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protesten. Vi är väl medvetna om att detta inte går att genomföra i alla serier eftersom föreningar
deltar i serier som det samarbetas om med både Gästriklands Ishockeyförbund, Region Väst och
Svenska Ishockeyförbundet. Vi föreslår ändå att Hälsinglands tävlingsbestämmelser ändras enligt vårt
förslag och att årsmötet också uppdras att arbeta för en förändring åtminstone i serier som vi
samarbetar med Gästrikland i. Och att man även arbetar för en förändring på regional och nationell
nivå.
STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
Motionen inkom 2012-04-12.
Motionen berör expeditionsavgiften för att få en protest behandlad och vem som skall betala den.
Avgiften skall täcka de kostnader som uppstår i samband med behandlingen av en protest.
Avgiften skall vara inbetald innan protesten behandlas.
Tävlingsbestämmelser fastställs varje år av Svenska Ishockeyförbundets styrelse och är normalt ingen
årsmötesfråga.
Nationellt och regionalt bedömer Hälsinglands ishockeyförbund att inte kunna nå framgång med
motionärens totala förslag
Styrelsen föreslår avslag på motionen
MOTION ANGÅENDE RESERVERADE MEDEL (BOLLNÄS IS)
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till Hälsinglands Ishockeyförbunds årsmote den 18 juni 2012.
Bollnäs IS vill härmed lämna följande motion att behandlas vid årsmötet.
Bollnäs IS föreslar att 100.000 tusen kroner ur den s.k VM fonden kommande säsong används till att
helt ta bort anmälningsavgifterna till seriespelet. Avskaffandet av avgifter kan börja underifrån d v s
från U 10 och uppåt så långt pengarna räcker. Nytt VM i Sverige stundar och enligt uppgift räknar SIF
med en vinst på ca 50 miljoner. Även om inget utlovats borde väl det vara rimligt anta att en del av
vinsten aven skall komma distriksfbörbunden till del.
Vi står också inför en förmodad sammanlaggning med Gästriklands Ishockeyförbund. Flera föreningar
dras med ansträngd ekonomi - inte bara Bollnäs IS - tror vi oss veta ! Inför kommande säsong skulle
det vara en mycket värdefull ekonomisk hjälp till oss klubbar om vi skulle slippa den ganska
betungande kostnaden for att anmäla våra lag. Vi klubbar skulle inte behöva titta på ekonomin nar vi
anmäler lagen. Alla skulle nog anstränga sig för att "få med" så många lag som möjligt till seriespel.
Skulle det "bli pengar över" sedan anmälningsavgifterna kommande säsong nollställs föreslar vi att
resterande pengar går till TV puck-laget i lämplig form.
Motionen behandlad och beslutats på Bollnäs IS styrelsemöte 2012 05 02.
For Bollnäs IS 20120502
STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
Motionen inkom 2012-05-07
Enligt Hälsinglands ishockeyförbunds stadgar 1 kap. §2 skall förslag till ärenden vara inlämnade
senast 8 veckor före distriktsmötet.
Motionstiden utgick 2012-04-25
Styrelsen har vid styrelsemötet 21/5 konstaterat att motionen inkommit för sent och beslutat att den
inte kan behandlas.

DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG (2)
RESEPOLICY FÖR HÄLSINGLANDS ISHOCKEYFÖRBUND
Inledning
Årsmötet för Hälsinglands Ishockeyförbund har 2012-06-20 antagit följande policy och handlingsplan
för transporter av förtroendevalda och egna representationslag. Det är också vårt ansvar i vår roll som
distriktsförbund att påverka våra föreningar att ta fram egna policys och handlingsplaner. Syftet är att
säkra transporter till och från match och träning. Översyn och revidering bör ske årligen.
Policy
Utgångspunkten är ett etiskt ställningstagande i linje med nollvisionen och Riksidrottsförbundets
policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten.
Inom förbundet skall vi verka för:






att vi inom idrottsrörelsen är medvetna om det särskilda ansvaret det innebär med skjutsningar
av barn och ungdomar i privata personbilar
till och från tränings - och tävlingsverksamhet. Att i sådana sammanhang vidta extra
försiktighet och så långt som möjligt färdas med buss (alternativt i personbilar som har så hög
säkerhet som möjligt och så lite miljöpåverkan som möjligt).
att alla transporter i samband med hockeyverksamhet ska ske med erfarna förare, trafiksäkra
transportmedel, följa gällande trafikbestämmelser, anpassa hastigheten, köra ekonomiskt och
miljöanpassat och total trafiknykterhet.
att hyrbilar som används skall vara anslutna till biluthyrningsbranschen (BURF) och uppfylla
dess regler och policy. Bussar skall vara anslutna till Svenska bussbranschens riksförbund
(BR) och uppfylla dess regler och policy.

HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen anger ett antal åtgärder som krävs för att vi med trovärdighet ska kunna leva upp till
den antagna policyn.



Hälsinglands ishockeyförbund ska tillhandahålla information, vägledning och nyttiga länkar
på sin hemsida
Vid transport i Hälsinglands Ishockeyförbunds regi skall ovan beskrivna policy gälla utan
undantag
Representationslag:







Teamledningen är ansvariga för samtliga deltagare under hela arrangemanget
Resa/transport till arrangemang inom och utom landskapet skall ske enligt HIsF resepolicy
Resor utanför landskapet med representationslag ska ALLTID ske med auktoriserat
bussföretag.
Deltagarförteckning skall alltid finnas med vid resor.
Även spel/sammandragningar utanför landskapsgränsen som inte sker i HIsF:s regi skall alltid
ske med auktoriserat bussföretag

Förtroendevalda




Resor bör alltid ske med tåg, egen bil eller hyrbil från auktoriserat företag.
Samåkning bör alltid beaktas.
Resa/transport till arrangemang, möten inom och utom landskapet skall ske enligt HisF
resepolicy
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ÖVERSYN AV UTÖKAT SAMARBETE OCH EVENTUELL SAMMANSLAGNING AV GÄSTRIKLANDS
OCH HÄLSINGLANDS ISHOCKEYFÖRBUND
Bakgrund
Svenska Ishockeyförbundet organiserar sedan väldigt länge sin verksamhet i Gävleborg i två separata
specialdistriktsförbund (SDF), Gästriklands och Hälsinglands Ishockeyförbund. Varje SDF ansvarar
för ishockeyn och inline-hockeyn i sitt geografiska område. Verksamheten regleras dels genom
förbundets stadgar, dels genom centralt uppsatta verksamhetskrav och kvalitetssäkringsparametrar.

I takt med att samhället utvecklas har frågan om större SDF aktualiserats på många håll inom svensk
idrott. I svensk ishockey upplöstes exempelvis Hallands Ishockeyförbund under 2010 och inom flera
andra idrotter har större SDF blivit ett allt mer vanligt inslag. Grundläggande skäl för förändringarna
är att möjliggöra en bredare bas för tävlings- och utbildningsverksamheten samtidigt som
administrationen kan effektiviseras i större grad.

Sedan ett antal år tillbaka har samarbetet mellan Gästriklands och Hälsingland Ishockeyförbund
utvecklats successivt inom olika verksamhetsområden, där gemensamma serier och samarbete kring
ledarutbildningar är några konkreta exempel. Den senaste säsongen har dessutom ett samarbete kring
serieadministrationen etablerats distriktsförbunden emellan.
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Distriktsstyrelserna ser utvecklingen som nödvändig i strävan mot att kvalitetssäkra
distriktsförbundens verksamhet och därmed kunna ge föreningarna en så god service och utveckling
som möjligt. Innan ytterligare steg tas i översynen av samarbetsformerna och en eventuell
sammanslagning vill de båda distriktsstyrelserna lyfta frågan för ett inriktningsbeslut vid respektive
distriktsårsmöte.
En fördjupad översyn och utredning bör, enligt styrelsernas bedömning, särskilt beakta följande
frågeställningar:






Delaktighet och förankring i hela det geografiska området
Samordningseffekter med en gemensam styrelse och administration
Distriktslagsverksamhetens utformning och möjligheten att delta med två lag
Kvalitetssäkring och utveckling av ledar- och funktionärsutbildningen
Tävlingsverksamhetens utformning på olika nivåer

Styrelserna i Gästriklands respektive Hälsinglands Ishockeyförbund lämnar följande förslag till beslut
till respektive Distriktsmöte 2012.
Förslag till beslut:
att Distriktsmötet ger styrelsen i uppdrag att, inför Distriktsmötet 2013, utreda formerna för ett utökat
samarbete och en eventuell sammanslagning av Gästriklands och Hälsinglands Ishockeyförbund.

