VÄSTERBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
2021-06-07

Tid
Plats

Måndag den 7 juni 2021, kl 19.00
Digitalt Teamsmöte

Närvarande

Föreningar
Bureå IF
Clemensnäs HC
IF Björklöven
Kågedalens AIF
Lycksele SK
Malå IF
Skellefteå AIK
Storumans IK
Tegs SK Hockey
Tegs SK Ungdom
Umeå Dragons HC
Vilhelmina IK
Vindelns HF
Vännäs HC

Övriga

VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
VIF
Mötesordförande
VIF, hedersordf
Hockeykontoret

Ombud:
Henrik Jakobsson
Michel Lundqvist
Anders Blomberg
Johan Mikaelsson
Jens Forslund
Elisabeth Björnsdotter
Jonas Boman
Marcus Hällsten
Kenneth Fahlgren
P-A Israelsson
Kalle Åkerblom
Fritz Sprung
Fritz Sprung
John Öbrink
Ingvar Näslund
Jens Endfors
Patrick Filipp
Fredrik Lindgren
Hasse Edlund
Åke Byström
Rickard Johansson
Robert Ohlsson
Gun Normark
Thomas Wallgren
Kenneth Lundberg
Lars Allgulander
Göran Liedström
Erik Åström
Andreas Löwenhöök
Åke Markström
Mats Tjernström

 Ordförande Hasse Edlund hälsar välkommen till Västerbottens Ishockeyförbunds 76:e
årsmöte.
Hasse berättade om Hockeykontoret som nu är igång sedan den 1 maj 2021. De tre anställda
är Zakarias Granlund, Regionchef, Mats Tjernström och Simon Parkman. Vi är första region
att ha detta klart så det känns bra att kunna börja arbeta mot föreningarna redan tidigt denna
säsong.
 Efter denna inledning förklarar ordförande Hasse Edlund årsmötet öppnat.
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§ 1.

Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutar
att fastställa röstlängden till 46 röster från 14 röstberättigade föreningar.

§ 2.

Fastställande av föredragningslistan för mötet
Årsmötet beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 3.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet har utlysts genom utsänd kallelse till föreningarna den 23 april 2021,
information på förbundets hemsida från den 23 april 2021 och Svenska
Ishockeyförbundets hemsida från den 23 april 2021.
Årsmötet beslutar
att godkänna utlysningen av årsmötet.

§ 4.

Val av ordförande för mötet
Årsmötet beslutar
att utse Andreas Löwenhöök till ordförande för årsmötet.

§ 5.

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet beslutar
att utse Göran Liedström till sekreterare för årsmötet.

§ 6.

Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll samt erforderligt antal rösträknare
Årsmötet beslutar
att utse Michel Lundqvist och Ingvar Näslund till protokollsjusterare att jämte
mötesordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.

§ 7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
A. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Föredras av Hasse Edlund.
Årsmötet beslutar
att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
B. Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
Göran Liedström redovisar förbundets resultat- och balansräkning.
Årsmötet beslutar
att fastställa förvaltningsberättelsen som med godkännande läggs till handlingarna.
C.

Distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid.
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Andreas Löwenhöök läser upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020-05-01
– 2021-04-30.
Revisorerna föreslår årsmötet:
att resultat- och balansräkning fastställes,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.
Årsmötet beslutar
att efter genomgång lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
Årsmötet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden 2020-05-01 - 2021-04-30.

§ 9.

Behandling av förslag till distriktsförbundets verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt fastställande av årsavgift till distriktsförbundet
Verksamhetsplan och förslag till budget för verksamhetsåret 2021- 2022
presenterades. När det gäller avgifter så kommer hela regionen att ha samma avgifter
enligt tidigare utskick.
Årsmötet beslutar
att godkänna styrelsens och Distriktkommitténs förslag på verksamhetsplan och
ekonomisk plan för verksamhetsåret 2021-2022,
att godkänna årsavgifter och serieavgifter.

§ 10.

Behandling av förslag (motioner) som ingetts i den ordning som anges i
VIF:s stadgar 2 kap. 2§ samt av distriktsstyrelsens förslag
Inga motioner har inkommit.

§ 11.

Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av
1 år.
Årsmötet beslutar enhälligt
att välja Hans Edlund till förbundets ordförande för kommande verksamhetsår.

§ 12.

Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Avgående är Gun Normark, Robert Ohlsson och Åke Byström (har avböjt omval).
Årsmötet beslutar
att omvälja
nyval

§ 13.

Gun Normark
Robert Ohlsson
Erik Åström

Skellefteå
Åsele
Vännäs

2 år
2 år
2 år

Val av två revisorer på 1 år
Avgående är Ola Lundkvist och Torbjörn Bäckström.

Årsmötet beslutar
att omvälja Torbjörn Bäckström och Ola Lundkvist, båda Skellefteå, till revisorer
för en tid av 1 år.
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§ 14.

Val av ordförande och tre ledamöter i valberedning för en tid av 1 år
Avgående: Elisabeth Björnsdotter-Rahm, Erik Åström, Per-Anders Israelsson och
Lena Sandlin.
Årsmötet beslutar
att omvälja Elisabeth Björnsdotter-Rahm, Pea Israelsson och Lena Sandlin samt
nyval av Anders Blomberg som valberedning för en tid av 1 år, med Elisabeth
Björnsdotter-Rahm som sammankallande.

§ 15.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Svenska
Ishockeyförbundets årsmöte
Årsmötet beslutar
att
ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 16.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Regionförbundet
Ishockey Norrs årsmöte
Årsmötet beslutar
att
ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 17.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till Västerbottens
Idrottsförbunds/SISU:s verksamhetsmöte
Årsmötet beslutar
att
ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 18.

Beslut om nya normalstadgar för Västerbottens Ishockeyförbund
Hasse Edlund informerade om att vi måste uppdatera våra stadgar i och med
införandet av Regionförbundet. Dock måste Svenska Ishockeyförbundet godkänna
dessa vid sitt årsmöte 11 juni 2021 för att dessa ska börja gälla.
Årsmötet beslutar
att
anta de nya stadgarna med det förbehåll att SIF godkänner detta vid sitt
årsmöte.

§ 19.

Övriga frågor
Det förelåg inga övriga frågor.

Med detta avslutade Hasse Edlund årsmötet och riktade ett tack till Andreas
Löwenhöök som mötesordförande. Han önskade vidare alla en skön sommar.
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Skellefteå dag som ovan
Vid protokollet

Göran Liedström
Sekreterare

Andreas Löwenhöök
Mötesordförande

Protokolljusterare

Michel Lundqvist

Ingvar Näslund
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