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Nflrvarande Fiireningar Ombud:
IF Bjorkloven Johan Engman

Roland Carlsson
Tess SK Fredrick Berglund

Ake Stromsten
Trixa Hockey Asa Thors
Vindelns HF Ake Strandgren
Vdnnds HC Ulf Jonsson

Jorgen Flykt
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Valberedningen

Goran Svanberg
Jan-Erik Karlsson
Ake Bystrom
Rolf Karlsson
Ake Markstrom
Dan Magnusson
Pehr Lundstrcim
Goran Liedstrom
Patrik Wennerstrom
Kajsa Gilenstam
Mattias Andersson
Lars Dahlgren
Annica Dahlqvist
Anders WallstromOvriga

C Ordforande Goran Svanberg hdlsar vdlkommen till Vdsterbottens Ishockeyf-tjrbunds 66:e
frrsmote.

Goran Svanberg gor en parentation fcir v6r bortgingne hedersledamot Hjalmar Sundqvist.
Goran Liedstrom lyfter fram Hjalmars insatser inom ishockeyn i Vdsterbotten under minga 6r
som styrelseledamot,, ordf-orande i domarkommitt6n, kasscir, aktiv domare' aktiv milvakt i
Skelleftee AIK mm. Hjalmar arbetade under sin aktiva karridr som typograf pA tidningen
Norra Vdsterbotten. Arsmotet hiller en tyst stund for Hjahnar Sundqvist.

Gciran Svanberg stdller frigan - hur mir Vbsterbottens ishockey'J Svarar sjiilv BRA och lyfler
fiam firljande positiva sidor. Skelleftefi AIK:s framg6ngar i elitserien och dess fina
ungdomsverksamhet, som skapat m6nga duktiga unga spelare. Vdsterbottens TV-pucklag som
blev trea i 6rets turnering. SIF:s ungdomsledarprojekt,, dbr m6let dr att under tre 5r rekrytc.ra
minst 100 nya organisationsledare i landet. Va4e distrikt bor enligt planen rekrytera minst
fyra var. Vdsterbotten lyckades bra forsta 6ret, med sex nya unga ledare som nu iir med i vir
verksamhet. Viktigt att vi virdar dessa ungdomar. Antalet licenser dr fbrtfarande bra. trots en
minskning, vi ar fyra i landet. Ungdomskommitt6n har haft vissa svirighet att rekrytera
ledamoter. Vi har diirfor beslutat att s16 ihop trivlingskommitten och ungdomskomrnitt6n i en
sportkommittd, under ledning av Ake Bystrcim som ordforande. Ledamciter i respektive
kommitteer dr foljande personer: tdvling: Ake Bystrcim, Goran Liedstrom, Dan Magnusson
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och Tommy Henriksson. Ungdom: Pierre Holmgren, sammankallande,, Claes-Hikan Edlund,
Marcus Ekman och Gun Normark
Nigot som ej dr sA bra i nuldget 6r, scidra ldnsdelen och inlandet. Lanzahar tackat nej till atlta
steget upp i seriesystemet, IF Bjorkloven har ffltt ta steget tillbaka och tappat viss verksamhet.
Scidra ldnsdelen saknar pyramiden. Inlandet saknar konkurrens frin andra vinteridrotter, men
har trots detta problem att fh ihop lag och spelare, inlandet bloder.
Goran Svanberg sammanf-attar den fadderverksamhet som genomfcirts under fret.29
fcireningar finns med i redovisningen. Ndrvarande foreningar fir tycka till om den vdrdering
som giorts av respektive fadder av "sina" foreningar. Tegs SK:s representanter tycker att
foreningen bor hojas frin en trea till en fyra.

Efter denna inledning fcirklarar Goran Svanberg irsmcitet oppnat.

$ 1. Uppron och godkflnnande av fullmakter samt faststil lande av riistldngd

Arsmiitet beslutar
att faststdlla rostliingden till 12 roster frin 5 rostberdttigade foreningar, efter att

regeln om att forenings rcistetal inte f6r overstiga ll5 av det vid uppropet
godkrinda sammanlagda rcistetalet.

$ 2. Faststillande av fiiredragningslistan fiir miitet

Arsmtitet beslutar
att faststdlla foredragningslistan med tilliigget av punkt 17. Val av

hedersordforande.

$ 3. Friga om miitets behiiriga utlvsande

Arsmotet har utlysts genom utsdnd kallelse till l'oreningarna den 20 april 201 l,
information pA forbundets hemsida frin den 20 april 2011, annons i Tidningen Hockey
nr 3'4 och 512011 och Svensk Idrott nr 41201 l, Svenska Ishockeyf-cirbundets hemsida
fr6n den 24 aprll2011.

Arsmiitet beslutar
att godkdnna utlysningen av irsmritet.

$ 4. Val av ordfiirande fiir miitet

$s.

Arsmiitet beslutar
att utse Anders Wallstrcim till ordforande for firsmotet.

Val av sekreterare fiir miitet

Arsmiitet beslutar
att utse Rolf Karlsson till sekreterare fcir Arsmcitet.

$ 6. Val av tvi protokollsjusterare att jiimte miitesordfiiranden justera miitets
protokoll samt erforderligt antal riistrflknare

Arsmiitet beslutar



att utse Johan Engman och Ake Stromsten, UmeA, till protokolljuslerare att jdmte
mcitesordf-ciranden justera protokollet samt vara rostrdknare.

$ 7. Behandling av verksamhets- och fiirvaltningsberflttelser

A. Distriktsstyrelsens verksamhetsberdttelse for det gingna verksamhetsiret
fciredras.

Arsmiitet beslutar
att liigga verksamhetsberdttelsen med godkdnnande till handlingama.

B. Distriktsstyrelsens fcirvaltningsberdttelse fcir det gingna rdkenskapsfiret frjredras.
Dan Magnusson redovisar forbundets resultat- och balansrdkning och varfor
avvikelse uppkommit.

Arsmiitet beslutar
att liigga fcirvaltningsberdttelsen med godkdnnande till handlingarna.

C. Distriktsforbundets revisorers berdttelse fcir samma tid.
Ingen revisor ndrvarande,, motesordforande Anders Wallstrom l6ser upp
revi si on sberrittel sen.
Revi sorerna fcires 161 firsmotet :

att resultat- och balansrdkning faststdlles,
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for den gAngna verksamhetsperioden.

Arsmiitet beslutar
att efter genomg6ng lzigga revisorernas berdttelse till handlingarna.

$ 8. Friga om ansvarsfrihet fiir distriktsstvrelsens ftirvaltning

.A.rsmiitet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for tiden 2010-05-01 -- 20II-04-30.

S 9. Behandling av fiirslag til l distriktsfiirbundets verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt faststillande av frrsavgift till distriktsfiirbundet
Gciran Svanberg presenterar styrelsens f-iirslag till verksamhetsplan fcir
verksamhetsfiret 20Il-2012. Ineen fordndrins av 6rs- och serieavsifter foreslAs.

Goran Svanberg lyfter fram att vi arbetar vidare med att rekrytera ledamciter i ett
marknadsr6d. Ny sammankallande blir Billy Holmberg, Ume6.

Ake Bystrom rapporterar att ishockeyn kommer att delta pi NOLIA, Idrottens clag clen
6 augusti 2011. Tema "rekrytering av dejer", inbjudan har skickats ut till f-oreningar
och IF Bjorkloven, Trixa Hockey och Clemensnds HF kommer att delta.

Dan Magnusson redovisar den ekonomiska planen f'cir kommande verksamhetsdr.

Kommitteernas planer redovisas och gis igenom.

Arsmiitet beslutar



att godkrinna styrelsens och kommitt6ernas f-orslag pi verksamhetsplan och
ekonomisk plan fcir verksamhetsfiret 20 | | -20 12,

att p6 sidan 35 justera texten VERKSAMHETSPLAN
FUN KTIONARSKOMMITTEN 20 IO-201 1 tiII 20 I T-2012.

$ 10. Behandling av fiirslag (motioner) som ingetts i den ordning som anges i
VIF:s stadgar 2 kap. 28 samt av distriktsstvrelsens fiirslag
Inga motioner finns.

S 11. Val av distriktsordfiirande fiir kommande verksamhetsir

Arsmiitet beslutar enhiilligt
att omvdlja Goran Svanberg till forbundets ordforande fcir kommande

verksamhets6r.

$ 12. Val av fvra stvrelseledamiiter fiir en tid av tvi ir
Avg6ende dr Ake Markstrcim som avbojt omval, Patrik Wennerstrcirn, Kajsa
Gilenstam och Ake Bystrom.

Arsmiitet beslutar
att omvfllja Patrik Wennerstrcim, Umei

Kajsa Gilenstam, UmeA
Ake Bystrcim, UmeA

om nyval av Pehr Lundstrom, Skelleftefi

Pehr Lundstrcim gor en kort presentation av sig sjiilv infor firsmotet.

$ 13. Val av tvi revisorer pi ett fir
Avgiende dr Per-Eric Lundstrcim och Torbjorn Biickstrom.

Arsmiitet beslutar
att omvdlja Per-Eric Lundstrom och Torbjorn Brickstrom, b6da SkellefleA till

revisorer for en tid av ett 6r.

$ 14. Val av ordfiirande och tvi ledamiiter i valberednins ftir en tid av ett ir

Arsmiitet beslutar
att omvdlja Lars Dahlgren, Ume6, Elving Bjcirck, Lycksele och Annica Dahlqvist,

Skellefle6, att tillsammans bilda valberedning fcir en tid av ett 6r. med Lars
Dahlsren som sammankallande.

$ 15. Beslut om val av ombud til l Svenska lshockevfiirbunds fiirmiite och irsmiite

Arsmiitet beslutar
att uppdra till Vzisterbottens Ishockeyforbunds styrelse att utse ombud.

$ 16. Beslut om val av ombud til l Vf,sterbottens ldrottsfiirbunds irsmiite

Arsmiitet beslutar
att uppdra till Vzisterbottens Ishockeyfcirbunds styrelse att utse ombud.



Val av hedersordfiirande
Styrelsen foresl6r flrsmotet att utse Ake Markstrom till hedersordf-orande i
Vd sterbottens I shoc keyforbund.

Arsmiitet beslutar enhrill igt
att utse Ake Markstrom till hedersordforande i Veisterbottens Ishockevfcirbund.

Goran Svanberg framfor ett stort tack till Ake Markstrcim fcir hans m6ngiriga arbete
for Veisterbottens ishockey och civerldmnar blommor. En avtackning kommer att ske i
borlan av hcisten i Skelleftefi.

Avslutning
Motesordforande Anders Wallstrom avslutar irsmotet med att tacka foreninsar och
ndrvarande ombud for samarbetet under irsmotet.

Goran Svanberg tackar Anders Wallstrom for hans sdtt att leda flrsmotet och
overldmnar blommor. Gciran framfor dven ett tack till ombuden for forlroendet att leda
Vdsterbottens Ishockeyforbund ytterligare ett 6r.

Arsmotesdeltagarna inbjuds till kaff-e och smdrgis.

Umea dag som ovan
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