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I\ORRBOTTEI{S ISHO CKE YTÖRBUNI)

PROTOKOLL FORT VID NORRBOTTENS
ISHOCKEYFÖRBUNDS 7O:E ÅRSMÖTE.

Dag: Måndag 9 juni 2014

Tid: KI. 18.30 - 19.40

Plats: Scandic Hotell, Luleå

Mary Westerbergs minnesfond instiftades 1983. lVlary var en ishockeyintresserad dam från Kiruna.
Årfigen utdelas stipendier till framgångsrika ishockeyungdomar.
Målvakten Emil Rullander, Boden HF samt utespelaren Kim Johansson, Luleå HF tilldelades årets
stipendier. TY-puckens ledarstab har utsett årets stipendiater.

Ishockeydomaren Gabriella Grahn, Älvsbyn, erhötl stipendium för framgångsrik domarutveckling.
Ledarstipendiet tilldelades Per-Arne Morin, Kalix för mycket engagerat arbete inom norrbottnisk
ishockey. Per-Arne är en ytterst viktig kugge inom Norrbottens Ishockeyförbunds tävlingskommiff6.

Mötets öpnnande.
Ordftirande Birger Sjöberg hälsade de närvarande varmt välkomna till det 70:e
styrelsemötet. Sjöberg giorde en återblick på det gångna verksamhetsåret samt
delade ut såväl stipendier som andra utmärkelser.

Upprop och eodkännande av fullmakt samt fastställande av röstlängd.
10 närvarande föreningar. Antal röster ftir mötet - 36 st.

Fastställande av föredragninsslista ftir dagens årsmöte.

FråLa om mötets behörisa utlvsnine.
Mötet har annonserats i tidningen Hockey, Svenska Ishockeyfiirbundets hemsida samt på
Norbottens Ishockeyfiirbunds hemsida. www.norrbottenhockey.corn.

Val av ordfiirande ftir mötet.
Karl Petersen, Luleå valdes titt ordförande för det 70:e årsmötet.

Val av sekreterare för mötet.
Hans Fredricson, Piteå valdes till sekreterare ftir mötet.s

Val av två iusteringsmän att iämte ordföranden iustera protokollet.
Catrine Backman, Luleå och Benny Westerlund, Luleå valdes aft justera protokollet.

Behandling av verksamhets- samt fiirvaltninssberättelser.
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelser ftir det gångna verksamhetsåret.
b) Distriktsstyrelsens ftirvaltningsberättelse ftir det gångna räkenskapsåret.
c) Distriktsförbundets revisorers berättelse liir samma tid.
d) Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

9. Ansvarsfrihet fiir distriktsstyrelsens och revisorernas berättelse.
Slutorden i revisionsberättelsen lästes upp av ordfiirande Karl Petersen i
revisorernas frånvaro. Ansvarsfrihet ftir distriktsstyrelsen godkändes av årsmötet.
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10. Beslut i anlednins av distriktets vinst eller ftirlust enlist den fastställda
balans- och resultaträknin gen.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag att balansera
årets plusresultat 100 603 kr i ny räkning.

Val av distriktsordfiirande titlika ordfiirande i distriktsstyrelsen ftir tiden t.o.m.
nästkommande ordinarie distriktsmöte.
Till ordfiirande nyvaldes Michael Persson, Haparanda fiir en tid av ett år i enlighet med
valberedningens fiirslag. Tidigare ordförande Birger Sjöberg, Boden hade avsagt sig
omval.

l?a. Val av ledamöter till styrelsen.
Nyval av Lars Sundbom, Piteå och Margareta Aidanpää, Luteå för en tid av två år. Omval
av Benny Westerlund, Luleå ftir en tid av två år.

12 b. Fyllnadsval ftir Michael Persson, Haparanda valdes Peter Öhlund, Boden fiir en tid av ett
år. Fyllnadsval ftir Lisa Andersson, Luleå valdes Monica Uusitalo-Holmgren, Luleå fiir en
tid av ett år.
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Avgående ordftirande Birger Sjöberg, Boden samt Vigert Ribom, Kalix invaldes som
hedersledamöter i Norrbotten ishockeyfiirbund.

Val av revisor iämte en suppleant för tiden t.o.m. nästkommande ordinarie distriktsmöte.
Till revisor omvaldes Lars-Gunnar Pettersson, Luleå samt till revisorssuppleant Roland
Johansson, Luleå i enlighet med valbereduingens förslag.

Val av ordfiirande samt två ledamöter att utgöra valberednins till nästkommande årsmöte.
Till valberedning nyvaldes Birger Sjöberg, Boden (ordfiirande och sammankallande),
Camilla Erstam, Piteå samt Ulf Boström, Luleå.

Fastställande av arbetsplaner ftr verksamhetsåret 1/5 2014- 30/4 2015.
Respektive kommittö presenterade sitt fiirslag till arbetsplan fiir det kommande
verksamhetsåret. Arbetsplanerna fastställdes av årsmötet.

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat ftir verksamhetsåret l/5 2014 - 30/4 2015.
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat fiir 1/5 2014 - 3014 2015.
Årsmötet godkände inkomst- utgiftsstaten.

Av distriktsstyrelsen väckta förslag samt behandling av inkomna motioner.
Inga väckta fiirslag eller inkomna motioner.

Yal av ombud till Norrbottens Idrottsfiirbund/SlSU Idrottsutbildarna
årsstämmor samt Svenska Ishockevfiirbundets årsmöte.
Årsmötet beslutade att styrelsen inom sig utser ombud till Norrbottens
Idrottsförbund/SlsU Idrottsutbildarna årsstämmor samt till Svenska Ishockeyftirbundets
årsmöte.

Mötets avslutnins.
Dagens ordfiirande Karl Petersen tackade ftir förtroendet att få leda årsmötes-
fiirhandlingarna.
Norrbottens Ishockeyfiirbunds nyvalde ordftirande Michael Persson avslutade det 70:e
årsmötet. Michael Persson riktade från styrelsen ett stort och varmt tack till den avgående
ordftiranden Birger Sjöberg, som under fjorton år innehaft posten som Norrbottens
ishockeyfiirbunds ordftirande.
Styrelseledamöterna Catrine Backman och Lisa Andersson avtackades för fullgott arbete
av den nyvalde ordföranden.
Michael Persson avslutade med ett varmt tack till mötets ordförande och sekreterare samt
önskade samtliga en skön so--ar. l7VL
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Catrine Backman
Justeringsman
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