VASTNNBOTTENS
ISHOCXEyroRBUND AnsvIoTESPRoToKoLL
2012-06-13
Onsdagden 13juni 20l2,kl 19.00.
Skelleftei Kraft Arena, Skelleftei

Tid
Plats

Ndrvarande Fiireningar
BK Ume Trixa Hockey
ClemensndsHC
Norsjo HC
SkellefteeAIK Hockey
fegs SK

Ovriga

ytt
VIF
VIF
VIF
ytt
VIF
VIF
VIF
Revisor
y'alberedningen
Ovriga

Ombud:
Asa Thors
Michel Lundqvist
ChristerAndersson
Per Persson
Fredrik Kariander
Ake Strdmsten
P-O Abers
GciranSvanberg
Jan-ErikKarlsson
Ake Bystrom
Rolf Karlsson
Dan Magnusson
Pehr Lundstrcim
Goran Liedstriim
Kajsa Gilenstam
Per-Erik Lundstrom
Annica Dahlqvist
Alf Marklund
Gun Normark
JorgenGranlund

D OrdforandeGoran Svanberghdlsarvdlkommen till VdsterbottensIshockeyf-orbunds
67:e
6rsmcite.
Gtiran Svanberggor en fiterblick p6 den g6ngnasdsongenoch lyfter bl a f}am Skellefteir
AIK:s finalspel i elitserienoch VdsterbottensTV-pucklags segeri 6retsturnering.Goran
stdller frigan "kan dettaiterupprepasom 20-hr?".Vi arbetarfor det, men det finns m6nga
hinder pA vdgen.Sodra ldnsdelenhackar,IF Bjorklcivenlyckadesinte fullt ut, m6nga
f-oreningarhar sv6rl ekonomiskt,,vi har fHrrelag i seriespeloch kostnadenfijr resor och
matchutbyteblir hogre. Positivasidan:ordfcirandekonferensen
som genomltirdesunclervAren
ger en bra mojlighet till infbrmation och utbyte.
Efter dennainledning forklarar ordfcirandeGciranSvanbergArsmotetoppnat.
$ l.

Upprop och godkflnnandeav fullmakter samt faststflllandeav rtistlfrngd
Arsmiitet beslutar
att
faststdllarostltingdentill l8 rcisterfrin 5 rcistberdttigade
f-oreningar.

$ 2.

Faststflllande av fiiredragningslistan fiir miitet
Arsmiitet beslutar
att
faststdllafciredragningslistan
med tilliigget av punkt 17. Marknaclsrid.

$ 3.

Frflga om miitets behiiriga utlvsande
Arsmotet har utlysts genom utsdndkallelsetill foreningarnaden 2 maj 2012,
information pA forbundetshemsidafr6n den2 maj 2012,annonsi Tidningen Hockey
nr 4 och 512012,SvenskIdrott nr 512012,SvenskaIshockeyfcirbundets
hemsidafi6n
den 2 maj 2012.
Arsmiitet beslutar
att
godkdnnautlysningen av firsmcitet.

$4.

Val av ordfiirande ftir miitet
Arsmiitet beslutar
att
utse Alf Marklund till ordfcirandefcir irsmcitet.

$s.

Val av sekreterarefiir mtitet
Arsmiitet beslutar
att
utseRolf Karlssontill sekreterare
fcirfirsrncitet.

$6.

Val av tvi protokoUsjusterare att iflmte mtitesordfiiranden usteramiitets
protokoll samt erforderligt antal riistrflknare
Arsmiitet beslutar
att
utse Michel Lundqvist, Clemensnais
HC och Fredrik Kariander, Skellefte6
AIK,, till protokolljusterareatt jiimte mcitesordforandenjustera
protokollet samt
vara rcistrdknare.

$ 7.

Behandling av verksamhets-och fiirvaltningsbereftelser
A. Distriktsstyrelsensverksamhetsberdttelse
f-rjrdet g6ngnaverksamhets6ret
foredras.
Arsmiitet beslutar
gora foljandejusteringari verksamhetsberdttelsen:
att
sid 4. Hedersordf-orande
och stdndigledamotav styrelsen
att stryka texten- och stiindigledamotav styrelsen
Marknadsr6det,laggatill: Pehr Lundstrcim,Skelleftei.
Sid 5. SvenskaIshockeyforbundetsordfcirandekonferens
den I I november
2012 i Arlanda- ska vara den I I november201 l.
Sid 12. MafriasAndersson- ska vara Mattias Temestil
Sid 28. Medel till hockeynsdag.Goran Lindholm - ska vara GciranLindblom.
justeringarlaggaverksamhetsberdttelsen
att
med ovanst6ende
meclgodkdnnande
till handlingarna.
B. Distriktsstyrelsensfcirvaltningsberdttelse
fcir det gfingnardkenskapsiretfdredras.
Dan Magnussonredovisarforbundetsresultat-och balansrdkningoch varfcir
avvikelseuppkommit.Forslagatt 6retsresultatpA 5.536:l6 kr overfcirsi ny
rdknins.

a

Arsmiitet beslutar
liigga forvaltningsberdttelsen
att
med godkdnnandetill handlingama.
C. Distriktsforbundetsrevisorersberdttelsef'or sammatid.
Revisor Per-Erik Lundstrrimldserupp revisionsberdttelsen.
Revi sorernafcireslir Arsmotet:
att resultat-och balansrdkningfaststdlles,
att bevilja styrelsenansvarsfrihetf-orden gfingnaverksamhetsperioden.
Arsmiitet beslutar
att
efter genomging liigga revisorernasberdttelsetill handlingama.
$ 8.

Friga om ansvarsfrihet fiir distriktsstvrelsens fiirvalfning
Arsmiitet beslutar
att
bevilja styrelsenansvarsfrihetfor tiden 201 I -05-0| -- 2012-04-30.
att
6retsresultatpA 5.536:16kr overforsi ny riikning.

$ 9.

Behandling av fiirslas till distriktsfiirbundets verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt faststf,llande av irsavgift till distriktsfiirbundet
Mcitesordftirande
Alf Marklund presenterarstyrelsensftirslag till verksamhetsplanfiir
verksamhetsiret2012-2013.Ingen forrindringav 6rs- och serieavsifterf-ciresl6s.
Dan Magnussonredovisarden ekonomiskaplanen for kommandeverksamhetsir.
Kommitt6ernasplaner redovisasoch gis igenom.
Ake Stromsten,Tegs SK foreslhr att spelarkortenbcirtas bort, ingen har n6gon nytta
av spelarkorten,,
kostarbara pengar.Ake Stromstenforeslfiratt Vristerbottens
Ishockeyforbundmotionerartill SvenskaIshockeyforbundetsndstaArsmote(2013) att
spelarkortentas bort.
Arsmiitet beslutar
godkdnnastyrelsensoch kommitteernas{-orslagp6 verksarnhetsplan
att
clch
ekonomiskplan for verksamhetsiret20 12-2013,
att uppdratill styrelsenatt skriva en motion till SvenskaIshockeyfiirbundets
irsmcite 2013,att spelarkortentas bort, enligt f'orslagfrAn Ake Strijrnsten,Tegs
SK.

$ 10. Behandling av fiirslag (motioner) som ingetts i den ordning som angesi
VIF:s stadgar 2 kap. 28 samt av distriktsstvrelsensfiirslag
Inga motioner har inkommit. Beslut om motion har tagits i $ 9, ovan.
$ 11. Val av distriktsordftirande fiir kommande verksamhetsir
Arsmiitet beslutar enhiilligt
att
omvdlja Goran Svanbergtill forbundets ordf'cirandefor kommande
verksamhetsir.
$ 12. Val av tre stvrelseledamiiter fiir en tid av tvi flr
AvgAendezirRolf Karlsson,Jan-Erik Karlssonoch Dan Magnusson.

Arsmiitet beslutar
att
omvdlja

Rolf Karlsson,
Jan-ErikKarlsson.
Dan Magnusson,

Umei
Vilhelmina
Skelleftefi

$ 13. Val av tvfl revisorer pfl ett ir
Avg6endedr Per-Eric Lundstrom och Torbjorn Biickstrrjm.
Arsmiitet beslutar
att
omvdlja Per-EricLundstrcimoch Torbjorn Bdckstrcim,,
b6da SkellefteAtill
revisorerfor en tid av ett 6r.
$ 14. Val av ordfiirande och tvi ledamiiter i valberedning fiir en tid av ett ir
Arsmiitet beslutar
att omvdlja Lars Dahlgren,Ume6, Elving Bjorck, Lycksele och Annica Dahlqvist,
Skellefteh,att tillsammansbilda valberedningfor en tid av ett 6r, med Lars
Dahlsren som sammankallande.
S 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersflttare till Svenska
I shockeyfiirbundets fiirbundsmiite
Utg6r, SvenskaIshockeyfcirbundet
har inget Arsmoteftirriin 2013.
$ 16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersflttare till Vdsterbottens
Idrottsfiirbunds irsmiite
Arsmiitet beslutar
att
uppdratill ViisterbottensIshockeyf-cirbunds
styrelseatt utse ombud och
ersdttare.
$ 17. Marknadsrdd
Goran Svanbergpresenterartankarpi hur vi vill arbetamed milet "mer pengartill till
vira distriktslag".Vi har arbetatmed att rekryterafolk till ett marknadsr6dsom skulle
arbetamed att dra in pengar.Gruppenhar tagit fiam en plan och kommit bl a med en
ide om ett lotteri, som presenterats
pA ordforandekonferensen
i vfir, rnen ddr fick
tummen ner. Vi saknaridag en drivandekraft i marknadsridet.Hur kan vi gi vidare i
denna frhga?Vi onskartips och id6er frin firsmotetpi personersom kan vara
intresseradeoch arbetai v6rt marknadsr6doch fcirslagpi hur vi kan dra in dessa
medel.
E,fteren diskussionldmnadesfrhganobesvarad.Inga nya ideer och tips framkom.
Arsmiitet uppdrar till styrelsenatt arbetavidare med fi6gan.
S 18

Avslutning
Mcitesordforande
Alf Marklund avslutarirsmotet med att tacka frireninsaroch
ndrvarandeombud for samarbetetunder 6rsm6tet.
Goran Svanbergtackar Alf Marklund for hanssdttatt leda Arsmcitetoch civerldmnar
blommor. Goran framf-or6ven ett tack till ombudenfor fortroendetatt leda
VdsterbottensIshockeyfcirbundytterligareett 6r.

Arsmotesdeltagarna
inbjuds till kaffe och smors6s.
Skelleftei dag som ovan
Vid.protokollet
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' Ro/f Karlsson
Sekreterare
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Michel Lundqvist

Fredrik Karia

