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Ordföranden har ordet
Ett stort tack alla medlemmar, föräldrar, mor/farföräldrar för ett fantastiskt idrottsår givet de
omständigheter som Covid-19 har burit med sig.
Det har förstås inte undgått någon med engagemang inom idrotten att det gångna året har
påverkats enormt mycket av den pandemi som härjat och fortfarande härjar i världen. Trots
den och de många och skiftande restriktioner som införts efter hand, ofta med väldigt kort
varsel, har alla föreningar, ledare, aktiva och föräldrar vänt ut och in på sig själva för att
anpassa sig och sin verksamhet så att Södermanlands Ishockeyförbund har kunnat bibehålla
de så viktiga idrottsliga verksamheter för våra ungdomar. Åter igen, stort och varmt tack till alla
som bidragit till detta. Utan ert engagemang skulle det inte fungera.
När vi summerar detta enormt märkliga år som gått kan vi konstatera att Södermanlands
Ishockeyförbund är ett distrikt med väldigt målmedvetna och engagerade föreningar. Med
detta som bas har vi alla förutsättningar att med gemensamma krafter fortsätta arbetet med att
stärka Södermanlands ishockey för både tjejer och killar.
Om vi blickar framåt mot säsongen 2021/2022 så ser vi flera positiva och motiverande
aktiviteter som vi är övertygade kommer att bidra till att lyfta Södermanlands ishockeydistrikt till
nästa nivå.
Samverkan med Region Öst har pågått hela säsongen. Arbetet har gått in i en mer aktiv och
utvecklande form. Södermanland är och uppfattas som stark kraft inom Regions Öst.
Sist men inte minst vill jag återigen passa på att tacka er för era fantastiska insatser det
senaste året. Ta hand om er och var fortsatt försiktiga givet den pågående Pandemin.

Martin Lyckström
Ordförande Södermanlands Ishockeyförbund
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Föredragningslista vid Södermanlands Ishockeyförbunds ordinarie
Distriktsmöte 2021.
TID: måndag 31 maj 2021 kl. 19 00
PLATS: SCANIARINKEN, Södertälje och Digitalt möte via Teams
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hälsningsanförande och prisutdelning
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt två
rösträknare
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för 2020/2021
9. Föredragning av revisorernas berättelse för 2020/2021
10. Fastställande av resultat‐ och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande för en tid på ett år
13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år
14. Val av revisor för en tid av ett år
15. Val av valberedning inför 2020 års distriktsmöte. Ordförande och två ledamöter från
föreningarna. Distriktsstyrelsen utser en adjungerad ledamot.
16. Fastställande av arvoden till styrelsen.
17. Fastställande av verksamhetsplan för 2021/2022
18. Fastställande av ramar för budgeten 2021/2022
19. Behandling av motioner som insänts av röstberättigad förening inom distriktet senast åtta
veckor före årsmötet.
20. Behandling av distriktsstyrelsens väckta förslag
21. Mötets avslutande
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Röstlängd
Förteckning över föreningar tillhörande Södermanlands Ishockeyförbund och anslutna till Svenska
Ishockeyförbundet den 30 april 2021.

Förening
Eskilstuna Linden Hockey
Flens HC Flames
Gnesta IK
IFK Mariefred
Järna SK
Katrineholms HF
Kringelstans Veteran HC
Nyköpings AIK
Nyköpings SK
SPAIF
Södertälje SK
Åker/Strängnäs HC

Antal
Antal licenser röster
285

6
1
4
2
7
2
1
1
4
1
9
7

9
194
87
317
69
36
23
159
1
438
335

Röstberättigad förening äger en grund röst samt tilläggsröster i förhållande till antal licensierade
spelare inom distriktet. Föreningen kan erhålla maximalt sex tilläggsröster enligt följande skala:
0
50
100
150
200
250
300

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

49
99
149
199
249
299

=
=
=
=
=
=
=

0 tilläggsröster
1 tilläggsröst
2 tilläggsröster
3 tilläggsröster
4 tilläggsröster
5 tilläggsröster
6 tilläggsröster

Föreningens röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet sammanlagda röstetal.
Skulle så vara fallet reduceras röstetalet för sådan förening med till högst 1/5 av det sammanlagda
röstetalet.
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Verksamhetsberättelse säsongen 2020/2021
Styrelsen för Södermanlands Ishockeyförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
säsongen 2020/2021.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Martin Lyckström
Vice ordf., Kassör
Tony Sandberg
Ledamöter
Patrik Svensson
Robert Sjöström
Lars‐Axel Andersson
Anne Johansson
Terese Carlsson
Robert Andersson
Adjunggerande i Styrelsen Inga‐May Forslund
Lars Gustavsson
Annika Eriksson

Mariefred
Strängnäs
Stockholm
Södertälje
Järna
Södertälje
Katrineholm
Södertälje
Stockholm
Mariefred
Mariefred

Revisorer
Simon Persson,
Markus Sundsgård,
Magnus Idebro,
Valberedning
Ordförande

Linden
Gnesta
Nyköping

Jim Karlsson

Södertälje

Tävlingskommitté
Ordförande
Lars‐Axel Andersson
Disciplinkommitté
Ordförande
Lars‐Axel Andersson
Funktionärskommitté
Ordförande
Robert Sjöström
Utbildningskommitté
Ordförande
Patrik Svensson
Distriktslagskommitté
Ordförande
Patrik Svensson
Stipendienämnd/Utmärkelser
Styrelsen
Tekniska frågor
Tävlingskommittén
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Sammanträden
Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollförda sammanträden. Alla protokoll publiceras på
distriktets officiella hemsida.

Verksamhetsberättelse Tävlingskommittén
1. Tävlingskommitténs syfte/mål och vision (uppdrag)
Tävlingskommittén ser sitt uppdrag både som drivande och stödjande.
Drivande i den bemärkelsen att spelare/lag/föreningar skall i den verksamhet som distrikt
Södermanland administrerar kunna visa sina färdigheter på ett sätt som är mätbart både internt i det
egna distriktet men även till jämfört med andra distrikts verksamheter.
Stödjande i den bemärkelsen att Tävlingskommittén skall finnas till för föreningarna vid frågor kring
bedrivande och regler avseende serier, pool-spel och i vissa fall ishockey i stort.
Inför säsongen 2020-2021 genomförde TK ett antal tävlingsmöten tillsammans med distriktets
föreningar. Ett fysiskt möte hölls med sportchefer/ungdoms ansvariga för genomgång av tidigare
säsong samt genomgång av förslag till ändringar i verksamheten. 2 digitala möten strax innan
säsongsstart för alla ledare/tränare med mer information om kommande säsong. Tävlingsmöten ämnar
till att ha en djup och kontinuerlig dialog med alla föreningar/lag. Ingen TSM eller OVR utbildning
genomfördes på grund av pandemin.
2. Tävlingsverksamhet
Södermanlands Ishockeyförbunds Tävlingskommitté har under säsongen inte kunnat genomföra någon
tävlingsverksamhet. På grund av pandemin ställdes allt in efter några serie omgångar och pool spel.
-Ungdomsserier:
-DM:
-Kvalificering till SM:

Inställt pga Covid-19
Inställt pga Covid-19
Inställt pga Covid-19

Distriktsmästerskap (DM)
Inställt på grund av Covid-19.
Övrig verksamhet
Södermanlands Ishockeyförbund var ett av 7 pilotdistrikt gällande smålagspel i U9-U12. Tyvärr så
spelades det inte tillräckligt med poolspel för att få en ordentlig utvärdering. Dock så har alla föreningar
som beställt sarg för ändamålet fått den utan egen kostnad då SIF bidrog med 50% samt RF-SISU samt
Södermanlands Ishockeyförbund med 25% var.
Även Tre Kronors Hockeyskola cup som skulle ha arrangerats av Gnesta IK blev tyvärr inställt på grund
av pandemin.

Följande personer har ingått i tävlingskommittén under säsongen:
Lars Andersson – Ordförande,
Inga-May Forslund
Niklas Vågestam
Kommittén är representerad i Region Östs TK av Lars Andersson.
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Verksamhetsberättelse Disciplinkommittén
Disciplinkommittén har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2020–2021:
Lars Andersson
Patrik Svensson
Jim Karlsson
Kommittén har endast handlagt ett fåtal bestraffningsärenden för distriktsserier samt ungdomsserier i
Stockholm Cup avseende sörmländska lag.
Kommittén har endast handlagt ett fåtal bestraffningsärenden för Region Öst avseende sörmländska
lag.
Lars Andersson
Ordf. Disciplinkommittén
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Verksamhetsberättelse Funktionärskommittén
Följande personer har ingått i Funktionärskommittén under säsongen 2020/2021:
Robert Sjöström ordf, Alex Eriksson, Gustaf Löfberg, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas
Ekström, Daniel Vikström, Jimmy Hellström, Erik Johnsson
Distriktsdomarkurs genomfördes 19 - 20/9 i Södertälje.
Deltagarna fortsatte tidigare säsongers trend med bättre resultat och utveckling.
Kursresultaten var mycket tillfredsställande.
Det som är oroväckande är att antalet distriktsdomare minskar för FJÄRDE säsongen i rad!
Mittsäsongsträffen blev inställd pga läget med Covid-19
Ungdomsdomarkurser
Den här säsongen så har vi genomfört föreningsdomarkurser hos alla klubbar med
ungdomsverksamhet.
Vi prövade i år ett nytt grepp med att dela upp ungdomsdomarna i tre kategorier. UD1, UD2
och Aspirantdomare där Aspirantdomare ersatte föregående säsongers UD2 och där UD1
skulle döma enbart ”Hemmaplansmodellen”.
Sammanlagt så har vi utbildat 161 ungdomsdomare gentemot 148 st föregående säsong. Med
andra ord en ökning av antalet, vilket är mycket glädjande!
Vi testade på att göra en separat domarkurs enbart för tjejer, vilket var en formidabel succé
med 23 deltagare!
Det vi nu behöver få till är att flera av dessa domare vill och kommer att ta klivet upp till att bli
distriktsdomare, där vi lider stor brist på både kvantitet och kvalitet, och behöver verkligen ha
ett större urval.
Båsfunktionärskurser
Båsfunktionärskurser har genomförts hos samtliga föreningar Totalt har vi utbildat 114 st, mot
295 st föregående säsong.
Varför deltagarantalet har sjunkit så pass mycket där beror helt enkelt på att vi medvetet
minskade på antal deltagare i och med rådande situation med Covid-19.
Supervisorverksamheten
Totalt granskades 23 matcher. Det får anses som väldigt bra utefter världsläget.
Matchtillsättning
Matchtillsättningen fungerade mycket bra fram tills att säsongen ställdes in.
Som slutord så måste vi ännu en gång be våra föreningar att lägga ännu mera energi på att få
fram fler, och bättre, domare.
Med nuvarande domargrupp på distriktsdomarnivå inräknat kvantitet och kompentens kontra
att det kommer att spelas fler matcher under kommande säsong så ligger ca 25 % av alla
matcher per i farozonen att bli inställda pga. domarbrist!
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Funktionärskommittén vill med dessa ord tacka alla inom ishockeyfamiljen för denna säsong.
Robert Sjöström, Alex Eriksson, Gustaf Löfberg, John Karlsson, Björn Sjölander, Andreas
Ekström, Daniel Vikström, Jimmy Hellström, Erik Johnsson

Robert Sjöström
Ordförande Funktionärskommittén
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Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i Södermanlands Ishockeyförbund redovisar härmed följande
verksamhetsberättelse för säsongen 2020/2021.
Datum
8/8 ‐ 9/8 2020
22/8 2020
26/9 - 27/9 2020
17/10 - 18/10 2020

Kurs
Junior & Seniorkurs 1
Träningslära 1
Grundkurs Ishockey
Grundkurs Ishockey

Plats
Södertälje
Södertälje
Södertälje
Södertälje

Det har även kommit deltagare från föreningar utanför distriktet. Vilket innebär att 26,5% är
deltagare från resten av Sverige.
Distriktets utbildningskommitté har genomfört löpande möten med distriktets instruktörer.
Distriktsinstruktörer har varit: Patrik Svensson, Jim Karlsson, Andreas Lindbäck, Joacim Ölander (mv),
Robert Sjöström (domare) och Pelle Svensson.
Distriktets utbildningskommitté beslöt att inte genomföra planerade utbildningar från och med
november till nästa säsong pga. covid-19.
Utbildningskommittén tackar samtliga för ett mycket gott arbete.

Patrik Svensson
Ordförande utbildningskommittén
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Verksamhetsberättelse Distriktslagskommittén
Distriktslagskommittén är ansvarig för att planera, samordna och genomföra förbundets
distriktslagsverksamhet avseende såväl sportsliga, ekonomiska och administrativa uppgifter. Inom
ramen för distriktslagskommittén fastställs den långsiktiga målsättningen för respektive distriktslag,
kriterier för laguttagningar etc.
Säsongen 2020/21 bestod distriktslagskommittén av:
Lars Andersson, Anne Johansson & Patrik Svensson
Verksamhetsrapport TV puck Flickor
Ledarteamet har bestått av:
Huvudtränare Sarah Åberg
Assisterande Patrik Lindberg
Målvaktstränare Martin
Materialare Niklas Lindberg och Rasmus Dyring-Andersen
Lagledare Anne Johansson
Verksamheten bestod i följande: Pga Covid-19 så komprimerades uttagningen och upplägget
anpassades efter de nationella direktiven. Södermanland blev direktkvalificerade till slutspelet i
Umeå.
15-16 augusti breddcamp i Södertälje, 22-23 augusti breddcamp i Järna, 12 september träningsmatch
i Eskilstuna, 19 september träningsmatch, 4 oktober samling för uttaget lag i Gnesta.
Resultat i slutspelet: 30 oktober Östergötland-Södermanland 0-5, 31 oktober SödermanlandVästerbotten 2-3 efter OT, 31 oktober Södermanland-Dalarna 2-0.
Södermanland kom på 6:e plats i denna något annorlunda turnering.
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Verksamhetsrapport Distriktslag Pojkar 2020
Ledarteamet har bestått av
Huvudtränare Stefan Gråhns,
Ass tränare Mathias Beck,
Målvakts/Fys tränare Joakim Ölander,
Matrialare Magnus Hjelm & Rasmus Dyring-Andersen,
Lagledare Lars Andersson
Verksamheten bestod i följande:
Breddcamp 2 dagar Södertälje
Sommartruppscamp 2 dagar Järna
TVpuckscamper 3 dagar Södertälje
Träningsmatch Södertälje mot Flemingsberg J18
Träningsmatch Järna mot Östergötland
Träningsmatch Nyköping mot Nyköping J18
Träningsmatch Enköping mot Uppland
Tv-pucks kval Inställt för Södermanland
Kvalspelet Inställt
Säsongen blev ett riktigt fiasko som slutade med av förbundet inställt kvalspel samt uttagning till
slutspel av Svenska Ishockeyförbundet där Södermanland inte fick en chans att försvara föregående
års bronsmedalj
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Bokslut
Kommentarer från Kassören:
•

Svårt att jämföra utfallet mpt fg eller budget pga Covid.

•

Intäkterna för Serieavgifterna blev högre än väntat. Detta trots att rabatten vid flera
lag har ökat från 42 kkr till 82 kkr.

•

9 föreningar har fått stöd (15 kkr var) till sarger

•

Få ansökningar till Coronafonden. Beslut om stöd till postutskick inför höstens TKH

•

Årets resultat ger överskott med 191 kkr

•

Stort eget kapital och möjlighet att investera i verksamheten kommande år
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Södertälje den 31 maj 2021
-----------------------------Robert Andersson

-----------------------------Martin Lyckström
Förbundsordförande

-----------------------------Tony Sandberg

-----------------------------Patrik Svensson

-----------------------------Lars‐Axel Andersson

-----------------------------Anne Johansson

-----------------------------Robert Sjöström

-----------------------------Terese Carlsson
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