
        NORRBOTTENS ISHOCKEYFÖRBUND

PROTOKOLL  FÖRT  VID  NORRBOTTENS
ISHOCKEYFÖRBUNDS  72:A ÅRSMÖTE

Dag: Tisdag 7 juni 2016

Tid: Kl. 18.30 –  19.45

Plats: Scandic Hotell, Luleå

Mary Westerbergs minnesfond instiftades 1983. Mary var en ishockeyintresserad dam från Kiruna.
Årligen utdelas stipendier till framgångsrika ishockeyungdomar.
Målvakten Albin Enqvist, Luleå HF samt utespelaren Nils Thomasson, Luleå HF tilldelades årets stipendier.
TV-puckens ledarstab har utsett årets stipendiater.

Ishockeydomaren Hans Waara, Haparanda, erhöll stipendium för framgångsrik domarutveckling.
Ledarstipendier tilldelades Ulf Roslund samt Christer Fjellström, båda Brooklyn Tigers City för deras
engagerade tjänster inom norrbottnisk ishockey.

Ordförande Michael Persson avtackade tävlingskommitténs avgående ordförande Curt Öhrling för ett
ansvarsfullt samt uppskattat arbete inom kommittén.

Svenska Ishockeyförbundets styrelseledamot Peter Blomqvist, Örnsköldsvik, informerade om
aktuell nulägesrapport samt framtida mål för ishockeyförbundet.

1. Mötets öppnande.
Ordförande Michael Persson hälsade de närvarande varmt välkomna till det 72:a styrelsemötet.
Persson gjorde en kort återblick på det gångna verksamhetsåret samt
delade ut såväl stipendier som andra utmärkelser.

2. Upprop och godkännande av fullmakt samt fastställande av röstlängd.
10 närvarande föreningar. Antal röster för mötet – 43 st.

3. Fastställande av föredragningslista för dagens årsmöte.

4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
Mötet har annonserats i tidningen Hockey, Svenska Ishockeyförbundets hemsida samt på
Norrbottens Ishockeyförbunds hemsida. www.norrbottenhockey.com. Dessutom har utskick
sänts till föreningarna.

5. Val av ordförande för mötet.
Katarina Halvardsson, Luleå valdes till ordförande för det 72:a årsmötet.

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

7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Fredrik Rönnbäck, Sunderbyn och Christer Fjellström, Luleå valdes att justera protokollet.



8. Behandling av verksamhets- samt förvaltningsberättelser.
a) Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret. Godkändes och
lades till handlingarna.
b) Distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret. Godkändes och lades
till handlingarna.
c) Distriktsförbundets revisorers berättelse för samma tid. Slutorden i revisionsberättelsen lästes
upp av ordförande Katarina Halvardsson i revisorernas frånvaro.
d) Balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret fastställdes och lades till
handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för det gångna året.
Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen godkändes av årsmötet.

10. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda
balans- och resultaträkningen.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag att balansera
årets plusresultat 103 912 kr i ny räkning.

11. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distriktsstyrelsen för tiden t.o.m.
nästkommande ordinarie distriktsmöte.
Till ordförande omvaldes Michael Persson, Haparanda för en tid av ett år.

12. Val av ledamöter till styrelsen.
a) Omval av Lars Sundbom, Piteå, Margareta Aidanpää samt Benny Westerlund båda Luleå
för en tid av två år.
b) Fyllnadsval på ett år av Mikael Lasu, Kiruna, vilken ersätter Stefan Lundmyr, som avsagt
sig omval.

13. Val av hedersledamöter.
Inga namn presenterades.

14. Val av revisor jämte 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 valberedningens förslag.

15. Val av ordförande samt två ledamöter att utgöra valberedning till nästkommande årsmöte.
Till valberedning omvaldes Birger Sjöberg, Boden (ordförande och sammankallande) och
Ulf Boström, Luleå. Camilla Erstam, Piteå har avsagt sig omval. Vigert Ribom, Kalix valdes
av årsmötet att ersätta Camilla.

16. Fastställande av arbetsplaner för verksamhetsåret 1/5 2016– 30/4 2017.
Respektive kommittés förslag till arbetsplan för det kommande
verksamhetsåret lästes upp av Katarina Halvardsson. Arbetsplanerna fastställdes av årsmötet.

17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret 1/5 2016 – 30/4 2017.
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för 1/5 2016 – 30/4 2017.
Årsmötet godkände inkomst- utgiftsstaten.

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

19. Val av ombud till Norrbottens Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarnas
årsstämmor samt Svenska Ishockeyförbundets årsmöte.
Årsmötet beslutade att styrelsen inom sig utser ombud till Norrbottens
Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Norrbottens årsstämmor samt till
Svenska Ishockeyförbundets årsmöte.



20. Mötets avslutning.
Mötets ordförande Katarina Halvardsson tackade för förtroendet att få leda årsmötes-
förhandlingarna.
Norrbottens Ishockeyförbunds ordförande Michael Persson avslutade det 72:a årsmötet.
Michael Persson avslutade med ett varmt tack till mötets ordförande och sekreterare
samt önskade samtliga en avkopplande sommar.

Hans Fredricson Katarina Halvardsson
Sekreterare Ordförande

Fredrik Rönnbäck Christer Fjellström
Justeringsman Justeringsman
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