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Tid Onsdag den t 2luni 20l3,kl 18.00.

Plats Scandic Hotell SYd, Ume6.

Nf,rvarande Fiireningar Ombud:
BK Ume Trixa Asa Thors, Kendra McDonnell

Clemensnds HC Gun Normark

IF Bjorkloven Tommi Hdmdldinen, Fredric Akerblom

SK Lejon Lena Hallberg, Goran Lindstrorn

Skelleftea AIK Hockey Per-Anders lsraelsson

Tegs SK Fredrick Berglund, Patrik Vdnnstrtim

Vtinniis HC Jonas Nilsson

$vriga VIF Goran Svanberg, Jan-Erik Karlsson

I[ ffi$fih'#Jf['ih'y'alberedningen Lais Dahlgren

Ovriea John Slettvoll
Anders Wallstrom

tr Ordforande Gciran Svanberg hdlsar vdlkommen till Vdsterbottens Ishockeyforbunds 68:e

firsmote och presenterar en disposition av motet.

fJ Deirefter hdlsar Goran Svanberg, John Slettvoll vdlkommen till firsmotet for att ge sin syn

pi Vzisterbottens ishockeY.

Hiir f-oljer en koft sammanfattning av Johns kiserande oln ishockeyn i Vdsterbotten tiiin 5t)-

talet fram till idag. John berdttade dven om ishockeyn i Schweiz dhhan arbetat ddr som

klubbtrdnare och landslagstrdnare pi olika nivier under minga 6r.

John minns den fcirsta milvaktstrdningen som holls i UmeA p6 5O-talet av Arne Strcimberg

tillsamrnans med malvakten Jack Simons. Skelleftei AIK:s (SAIK) myggkedja med Anclers

"Acka" Andersson, Garvis Maffia och Karl-Soren Hedlund. SAIK var det stclra laget i

Vdsterbotten. Den klassiska matchen mellan SAIK - Djurgfirdens IF som slutade I - I pfi

Norrvalla, l0 023 iskfidare. Det stora ndr Elon Sundstrcim kom ner till ishockeyrinken i sin
porsche. Stcirsta idolen var Bosse Vallstrom, Tegs SK. Wembley Lions, engelskt proff-slag

som tumerade i norra Sverige med minga bra spelare.

Gote Almqvist var trdnare i Tegs SK pi 60-talet under nigra 6r, ddrefte kom 6ven Hasse

Svedberg som trdnare.

70-talet, SAIK svenska mdstare 1978. John borjade sin trdnarkanitir l917.lF Bjorkltjven

svenska mdstare 1987. John trdnare i SAIK 1919 - 1983.

John menar att det alltid miste finnas en eldsjril som dr drivande i klubben. Pea Israelsson 6r
'SAIK:s 

eldsj i i l .  En speciel l  anda i  SAIK
Aret runt trdning ett miste!
SAIK:s nuvarande satsning startade 1998:



- Duktiga trdnare pi ungdomssidan.
- Miste trdna mer i alla 61drar.
- Skapat en skolaiakademi.
- M6nga spelare kommer fiAn sm6 klubbar.
- Elitserieklubbarna m6ste hjiilpa de smfl klubbarna.
- Instdllningen dr viktig, man miste vara ndrvarande.

John flytade 1983 till Schw eiz, Lugano, ddr han var trdnare under m6nga Ar. Kenta Johansson

var en av de spelare som han lyckades knyta till klubben som en mycket viktig spelare. John

var iiven ledare for olika landslag under Aren i Schweiz och han har forlfarande vissa uppdrag

dtir.

Goran Svanberg tackar John Slettvoll for en intressant f'oreldsning och overldmnar blommor.

B Goran Svanberg gor ddrefter en fiterblick pi den gfingna sdsongen som han menar blir svir

att "toppa". Undeisdsongen har vi haft stora framgfingar och hhr ndmns bl a foljande:
* Damdistriktslage ts 2:aptutr i Stelbucklan, efter attha f-orlorat finalen mot Angermanlatrd.
* Foreningsakuten som arbetat med Norsjo HC och Vilhelmina IK. Diir Vilhelmina har gjorl

en jdtteresa och lyckats att 6ter fi tillbaka ishockeyn.
* SK Lejon som tagit steget upp i div 1.
* IF Bjorklciven som 5r tillbaka i allsvenskan.
* Tegs SK som vann Sweden Cup for veteranlag.
* Antalet licenser. Vdsterbotten 5:a i landet.
* I.iopp Skelleftea AIK som vann elitseriens grunclserien och ddrefter dven blev SVENSKA

MASTARE!

Goran Svanberg overldmnar blommor till Per-Anders Israelsson och gratulerar till de llna

fiamg6ngarna. Sk.ll.ft.e AIK kommer dven att erhfilla ett stipendiunr pi 10.000 kr som ffir

anvdndas til l utbildning av SAIK:s duktiga ledare.

Problemomriden:
- For ffi spelare i minga klubbar, sv6ft att f6 ihop lag.
- Inlandsproblematiken. Inlandslagen kommer att inbjudas till en triiff i host fdr en diskussiorl

om vad vi kan gcira tillsammans.
- Vindelns ishall kanske kommer att stdngas, finns inga spelare i klubbpn.

D Efter denna inledning forklarar ordf-orande Gciran Svanberg irsmotet oppnat.

$ l. Upprop och godkflnnande av fullmakter samt faststil lande av rtistldnQd

$2.

Arsmiitet beslutar
att faststdlla rostldngden till 29 roster frhn I rostberdttigade f-oreningar.

Faststflllande av fiiredragningslistan fiir miitet

Arsmiitet beslutar
att faststdlla foredragningslistan.

S 3. Frisa om miitets behtiriga utlvsande

, ile1
frL

Arsmotet har utlysts genom utsdnd kallelse till foreningarna den l6 april 2013,



information p6 f-cirbundets hemsida fi6n den 3 ma1 20 [ 3, annons i 
'I'idningen 

Hockey

nr 4 och 512013, Svenska Ishockeyforbundets hemsida {r'6n den 2 maj 2013.

Arsmiitet beslutar
att godkiinna utlysningen av irsmotet

S 4. Val av ordfiirande fiir miitet
o

Arsmiitet beslutar
att utse Anders Wallstrom till ordforande for arsmotet.

S 5. Val av sekreterare fiir miitet

Arsmiitet beslutar
att utse Rolf Karlsson till sekreterare for irsmotet.

$ 6. Val av tvi protokollsiusterare att iimte miitesordftiranden iustera miitets
protokoll samt erforderligt antal riistrilknare

Arsmiitet beslutar
att utse Per-Anders Israelsson, Skellefle6 AIK och Asa Thors, BK Ume Trixa til l

protokolljusterare att jdrnte motesordforanden justera protokollet samt vara

rostrdknare.

$ 7. Behandling av verksamhets- och fiirvaltningsberflttelser

A. Distriktsstyrelsens verksamhetsberdttelse for det gingna verksamhetsAret

foredras.

Arsmiitet beslutar
att li iggaverksamhetsberdttelsenmed godkiinnandetill handlingarna.

B. Distriktsstyrelsens f-orvaltningsberdttelse fcir det gingna rdkenskapsfrret f'oredras.

Dan Magnusson redovisar forbundets resultat- och balansriikning.

Arsmiitet beslutar
att liigga f-orvaltningsberdttelsen med godkiinnande till handlingama.

C. Distriktsforbundets revisorers berdttelse for samma tid.

Motesordforande Anders Wallstrom ldser upp revisonsberdttelsen.

Revi sorerna f-oreslir firsmcitet :
att resultat- och balansrdkning fbststdlles,
att bevilja styrelsen ansvarsfiihet fcir den gfingna verksamhetsperioden.

Arsmiitet beslutar
att efter genomging liigga revisorernas berdttelse till handlingaffIa.

$ 8. Friga om ansvarsfrihet fiir distriktsstvrelsens fiirvaltning

,kl
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Arsmiitet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for tiden 2012-05-0 I -- 2013-04-30.

S 9. Behandling av fiirslag til l distriktsfiirbundets verksamhetsplan med ekonomisk
plan samt faststflllande av irsavsift till distriktsfiirbundet
Dan Magnusson presenterar styrelsens forslag til l budgetdskande fijr stisongen 2013-

2 0 t 4 .
Goran Svanberg presenterar styrelsens f-orslag till verksamhetsplan, samt slar ett extra

slag f-cir konferensen "Trdningsldger for styrelsen" som kommer att genomfdras den 4-

5 oktober 2013 i Skellefte6.
Styrelsen presenterar forslag till hojning av serieavgifter/lag distriktsserier:

Div 2 Norra B Tidigare 3.500 kr Ny 5.000 kr

Div 3 Vdsterbotten Tidigare 3.000 kr Ny 5.000 kr

J 18 div I  Nona AB Tidigare 3.500 kr Ny 5.000 kr

Pojkserier Tidigare 1.000 kr Ny 1.500 kr

DM pojklag Tidigare 1.000 kr Ny I '500 kr

Walk Over (seniorer-juniorer-ungdom) 5.000 kr ska gzilla alla!

Kommitt6ernas planer redovisas.

Arsmiitet beslutar
att godkainna styrelsens och kommitt6ernas forslag pA verksamhetsplan och

ekonomisk plan fdr verksarnhetsiret 2013-2014, samt forslag p6 hojning av

serieavgifter enligt ovan.

$ 10. Behandling av fiirslag (motioner) som ingetts i den ordning som anges i

VIF:s stadgar 2 kap. 2Q samt av distriktsstvrelsens fiirslag
lnga motioner har inkommit.

$ 11. Val av distriktsordfiirande fiir kommande verksamhetsffr

Arsmtitet beslutar enhrilligt
att omvdlja Goran Svanberg till forbundets ordf-cirande f-or kommande

verksamhets6r.

$ 12. Val av tre stvrelseledamiiter fiir en tid av tv.fi ir. samt ett fvlinadsval pi ett ir
Avg6ende dr Kajsa Gilenstam, avbrijt omval, Ake Bystrcim, Patrik Wennerstrdm, samt

vakant.

Arsmiitet beslutar
att omvfllja Ake Bystrdm, Umei

Patrik Wennerstrcim, Umefi
om nyval av Gun Notmark, Skelleflei
om fyllnadsval pi 1 fir av Rickard Johansson, Skelleftei

$ 13. Val av tvi revisorer pi ett ir
AvgAende dr Per-Eric Lundstrom och Torbjorn Btickstrcim.

: Arsmiitet beslutar
att omvdlja Per-Eric Lundstrom och Torbjcirn Bdckstrom, b6da Skelleftea til l

revisorer f'or en tid av ett 6r.
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$  14 .

$ ls .

$ 16.

s 17.

Val av ordfiirande och tvi ledamiiter i valberedning fiir en tid av ett ir
Annica Dahlqvist,, Skelleftei har avbojt omval.

Arsmiitet beslutar
att omvdlja Lars Dahlgren, Ume6, Elving Bjorck,, Lycksele och nyval av Sven

Lundqvist, Skellefte6, att tillsammans bilda valberedning f-or en tid av ett Ar,
med Lars Dahleren som sammankallande.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersittare till Svenska
I s hockevfiirbu ndets fiirbunds miite

Arsmiitet beslutar
att uppdra till Vristerbottens Ishockeyforbunds styrelse att utse ombud och

ersdttare.

Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersfrttare til l Vflsterbottens
I drottsfiirbu nds arsmiite

Arsmiitet beslutar
att uppdra till Vdsterbottens Ishockeyf-orbunds styrelse att utse ornbud och

ersdttare.

Avslutning
Goran Svanberg tackar Kajsa Gilenstam for hennes 4 frr i styrelsen och karnp fdr
utveckling av damishockeyn i Vdsterbotten. Gciran overldmnar diplom och blommor
till Kajsa.

Gciran Svanberg tackar Anders Wallstrom f-or hans sdtt att leda firsmcitet och
overldmnar blommor. Gciran framfor dven ett tack till ombudcn for forlroendel att leda
Vdsterbottens Ishockeyforbund ytterligare ett 6r.

Mcitesordfcirande Anders Wallstrom avslutar irsmotet med att tacka f-cireningar och
ndrvarande ombud for samarbetet under irsmotet.

Arsmotesdeltagarna inbjuds till kaff'e och smorg6s.

Umei dag som ovan
Vid protokollet

?r"tffu&t*zFt  RofKarisson

.r ' ,1/ t l
/ /  / ; t  {

,, {t/il{ t
/ Anders Wallstrrim

Motesordfcirande

l^n d
Asa Thors

SekleterBre
j t  I

,{J,,-Ad

4,K


