
ÅRSMÖTE

SÄSONGEN 2013/14
Protokollet hittar ni på sid 10 och 11



2



3

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman till mötet
5. Verksamhetsberättelse - se sid 4-6
6. Kassaberättelse - se sid 7 och 8
7. Revisionsberättelse se sid 9
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av Föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande för en 
    tid av ett år
10. Val av två övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
12. Val av Ordförande samt två ledamöter till valberedningen för 
      en tid av ett år
13. Beslut om medlemsavgifter
14. Behandling av förslag väckta av styrelsen
    - Stadgeändringsförslag, ta bort att årsmötet måste hållas  
       inom Västmanlands gränser. 
    - Stadgeändringsförslag, Lägga till att ordförande och kassör 
       har rätt att teckna föreningen så att det blir lättare för  
       personer som tar över efter oss att ta över kontot. 
15. Behandling av förslag inkomna till styrelsen senast en vecka 
      före årsmötet
16. Mötets Avslutande

D A G O R D N I N G
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VIDK	  ÅRSMÖTE	  	  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  2013/2014	  	  

	  

	  

VIDK’s	  verksamhetsår	  är	  genomfört	  och	  i	  och	  med	  detta	  vill	  styrelsen	  kortfattat	  redogöra	  för	  
klubbens	  verksamhet	  under	  säsongen	  2013/2014.	  	  

STYRELSEN	  	  
Året	  började	  lite	  turbulent	  där	  det	  efter	  ca	  en	  månad	  efter	  föregående	  årsmöte	  hölls	  ett	  
extra	  inkallat	  årsmöte.	  Vid	  det	  extra	  inkallade	  årsmötet	  ändrades	  platserna	  i	  styrelsen	  och	  
även	  en	  del	  stadgar.	  Antalet	  styrelsesammanträden	  har	  under	  det	  gångna	  året	  varit	  6	  st.	  
Styrelsens	  sammansättning	  har	  varit	  enligt	  följande:	  

• Ordförande:	  Martin	  Kallin	  
• Vice	  Ordförande:	  Sebastian	  Enlund	  
• Kassör:	  Ola	  Andersson	  
• Sekreterare:	  Johan	  Engvall	  
• Ledamot:	  Stefan	  Malmström	  &	  Emil	  Thunberg	  
• Styrelsesuppleant:	  Eric	  Hammar	  
• Revisor:	  Walter	  Pickl	  
• Revisorsuppleant:	  Niclas	  Sundkvist	  
• Valberedning:	  Adam	  Skantz,	  Victor	  Andersson	  &	  Joel	  Hammar	  

Medlemmar	  
Medlemsförteckning	  för	  VIDK	  idag:	  	  

14	  Hedersmedlemmar	  

• Gösta	  Andersson	  
• Ingemar	  Johansson	  
• Lars	  Gunnarsson	  
• Ove	  Dahlberg	  
• Robert	  Lahti	  
• Irja	  Kesti	  
• Håkan	  Lahti	  

• Arne	  Bagge	  
• Kent	  Testoni	  
• Roger	  Larsson	  
• Leif	  Höiby	  
• Anders	  Sundström	  
• Andreas	  Lundén	  
• Patric	  Andersson	  
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29	  Aktiva	  medlemmar	  

• Ola	  Andersson	  
• Victor	  Andersson	  
• Jonas	  Bork	  
• Stefan	  Edlund	  
• Johan	  Engvall	  
• Sebastian	  Enlund	  
• Christian	  Eriksson	  
• Axel	  Forsberg	  
• Eric	  Hammar	  
• Joel	  Hammar	  
• Adrian	  Hedlund	  
• Emil	  Johansson	  
• Martin	  Kallin	  
• Erik	  Karlsson	  
• Raimo	  Kesti	  

• Marcus	  Lindvall	  
• Thomas	  Maikkula	  	  
• Stefan	  Malmström	  
• Sebastian	  Meglic	  	  
• Johan	  Pickl	  
• Ulf	  Sjöstedt	  
• Adam	  Skantz	  
• Jimmy	  Spolander	  
• Niclas	  Sundqvist	  
• Hampus	  Söder	  
• Emil	  Thunberg	  
• Kent	  Westergren	  
• William	  Wiklund	  
• Ted	  Åberg	  

0	  Passiva	  medlemmar	  

Totalt	  anmärkningsvärda	  43	  medlemmar.	  Tre	  medlemmar	  har	  fått	  chansen	  i	  regionsmatcher.	  
VIDK	  håller	  tummarna	  för	  att	  de	  tar	  klivet	  upp	  till	  kommande	  säsong.	  

Turneringar	  
VIDK	  har	  under	  gångna	  säsongen	  genomfört	  två	  turneringar,	  Gurkapucken	  i	  Västerås	  och	  
YARA-‐cup	  i	  Köping.	  Uppskattade	  turneringar	  som	  samtliga	  utvecklats	  för	  domarna	  till	  det	  
bättre	  från	  tidigare	  år.	  

Övriga	  händelser	  under	  året	  
Till	  denna	  säsong	  återinfördes	  Grisligan	  samt	  Griströjan	  med	  lyckat	  resultat,	  imponerande	  
111	  matcher	  har	  rapporterats	  in.	  Prisutdelning	  sker	  utifrån	  denna	  för	  nedan	  prestationer:	  

• Högsta	  snittpoäng:	  Kent	  Westergren	  (1,90)	  
• Lägst	  snittpoäng:	  Eric	  Hammar	  
• Flest	  antal	  rapporterade	  matcher:	  Erik	  Karlsson	  &	  Kent	  Westergren	  
• Slutägare	  av	  Griströjjan:	  	  

En	  mittsäsongsträff	  anordnades	  på	  Strike	  i	  Västerås	  med	  julbord,	  bowling,	  prisutdelning	  och	  
avtackning	  utav	  DFK	  ordförande	  Anders	  ”Näsan”	  Näsström.	  Ett	  nytt	  pris	  för	  exceptionella	  
prestationer	  delades	  ut	  till	  Eric	  Hammar.	  Ett	  pris	  vi	  hoppas	  kommer	  leva	  vidare.	  	  

Ett	  event	  som	  skulle	  gå	  av	  stapeln	  ute	  på	  mälarens	  is	  fick	  ställas	  in	  pga.	  bristande	  is	  kvalitet,	  
nytt	  försök	  kommer	  göras	  nästa	  säsong	  men	  något	  tidigarelagd.	  
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Stefan	  Malmström	  lyckades	  ta	  in	  en	  sponsor	  till	  klubben	  (Caverion)	  som	  vi	  hoppas	  på	  att	  
kunna	  fortsätta	  samarbeta	  med	  kommande	  verksamhetsår.	  

VIDK’s	  hemsida	  har	  uppdaterats	  och	  rensats	  på	  gammal	  information.	  Johan	  Engvall	  har	  där	  
gjort	  en	  jätteinsats.	  	  

Ett	  nytt	  ekonomiprogram	  har	  köpts	  in	  till	  klubben	  av	  kassör	  Ola	  Andersson.	  

Ekonomi	  
Framgår	  av	  den	  ekonomiska	  redogörelsen	  som	  redovisas	  i	  årsredovisningen.	  	  

Slutord	  
I	  denna	  verksamhetsberättelse	  sätter	  vi	  punkt	  för	  det	  gångna	  verksamhetsåret.	  Styrelsen	  
tackar	  för	  förtroendet	  från	  medlemmarna	  och	  ser	  fram	  emot	  en	  ny	  spännande	  säsong	  
2014/2015	  där	  nya	  utmaningar	  väntar.	  	  

	  

Västerås	  2013-‐05-‐04	  

Martin	  Kallin	  
Ordförande	  
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 Västmanlands Ishockey Domar Klubb  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  14-05-04
 Preliminär

 Räkenskapsår: 13-05-01 - 14-04-30  Senaste vernr:  57
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 13-05-01 - 14-04-30

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1910  Kassa  0,00  -477,00  -477,00
 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  24 760,28  6 192,00  30 952,28
 S:a Kassa och bank  24 760,28  5 715,00  30 475,28

 S:a Omsättningstillgångar  24 760,28  5 715,00  30 475,28

 S:A TILLGÅNGAR  24 760,28  5 715,00  30 475,28

 BERÄKNAT RESULTAT***  24 760,28  5 715,00  30 475,28



8

 Västmanlands Ishockey Domar Klubb  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  14-05-04
 Preliminär

 Räkenskapsår: 13-05-01 - 14-04-30  Senaste vernr:  57
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 13-05-01 - 14-04-30

 Perioden  Ackumulerat
 Rörelsens intäkter mm

 Nettoomsättning
 3110  Sponsorintäkter  6 650,00  6 650,00
 3411  Aktivitetsavgifter  7 350,00  7 350,00
 S:a Nettoomsättning  14 000,00  14 000,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  8 350,00  8 350,00
 3990  Övriga ersättningar och intäkter  33 300,00  33 300,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  41 650,00  41 650,00

 S:a Rörelseintäkter mm  55 650,00  55 650,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av varor och material  -1 431,00  -1 431,00
 4012  Ersättning till domare  -21 521,00  -21 521,00
 4030  Resor  -13 630,00  -13 630,00
 4290  Arrangemang  -9 725,00  -9 725,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -46 307,00  -46 307,00

 Bruttovinst  9 343,00  9 343,00

 Övriga externa kostnader
 5420  Programvaror  -2 449,00  -2 449,00
 6230  Datakommunikation  -109,00  -109,00
 6570  Bankkostnader  -970,00  -970,00
 6980  Medlems- och föreningsavgifter  -100,00  -100,00
 S:a Övriga externa kostnader  -3 628,00  -3 628,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -49 935,00  -49 935,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  5 715,00  5 715,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  5 715,00  5 715,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  5 715,00  5 715,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  5 715,00  5 715,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  5 715,00  5 715,00

 Resultat före skatt  5 715,00  5 715,00

 Beräknat resultat  5 715,00  5 715,00
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Protokoll	  Årsmöte	  VIDK	  10/5	  2014	  
	  
Deltagare:	  

• Martin	  Kallin	  
• Stefan	  Malmström	  
• Ola	  Andersson	  
• Johan	  Engvall	  
• Anders	  Sundström	  
• Sebastian	  Enlund	  
• Stefan	  Edlund	  
• Axel	  Forsberg	  
• Erik	  Karlsson	  
• Joel	  Hammar	  
• Eric	  Hammar	  
• Adam	  Skantz	  
• Emil	  Thunberg	  
• Markus	  Lindvall	  
• Niclas	  Sundqvist	  
• Jonas	  Bork	  

	  
	  
§1.	  Martin	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat	  
	  
§2.	  	  Mötets	  utlysande	  är	  godkänt	  
	  
§3.	  Dagordningen	  godkändes	  
	  
§4.	  Ordförande:	  Martin	  Kallin,	  Sekreterare:	  Johan	  Engvall,	  Justeringsman:	  Anders	  
Sundström	  
	  
§5.	  Verksamhetsberättelsen	  gick	  Martin	  igenom,	  även	  prisutdelning	  skedde,	  inga	  
anmärkningar	  från	  medlemmarna,	  stående	  ovationer	  till	  de	  som	  vann	  priser.	  
	  
§6.	  Ola	  drog	  den	  ekonomiska	  genomgången	  med	  sådan	  briljans	  att	  medlemmarna	  inte	  
kunde	  annat	  än	  att	  tycka	  det	  ser	  bra	  ut.	  
	  
§7.	  Godkänd	  	  
	  
§8.	  Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet	  enhäldigt.	  
	  
§9.	  Martin	  Kallin	  som	  förslag,	  vald	  enhäldigt.	  
	  
§10.	  Förslag	  på	  Stefan	  Malmström	  och	  Johan	  Engvall,	  valda	  enhäldigt	  av	  medlemmarna.	  
	  
§11.	  Förslag	  på	  Walter	  Pickl	  som	  revisor	  och	  Erik	  Karlsson	  som	  revisorssuppleant,	  vald	  
blev	  Walter	  Pickl	  och	  Erik	  Karlsson.	  
	  
§12.	  Förslag	  på	  Adam	  Skantz	  som	  ordförande	  och	  Markus	  Lindvall	  och	  Joel	  Hammar	  som	  
ledamöter,	  valda	  blev	  samtliga.	  
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§13.	  Förslag	  på	  oförändrade	  avgifter,	  medlemmarna	  röstade	  ja	  till	  det.	  
	  
§14.	  Förslag	  på	  två	  stycken	  stadgeändringar:	  

-‐ Ta	  bort	  att	  årsmötet	  måste	  hållas	  inom	  Västmanlands	  läns	  gränser	  –	  Röstades	  
igenom	  med	  12	  röster	  för	  och	  3	  röster	  emot.	  

-‐ Lägga	  till	  att	  ordförande	  och	  kassören	  automatiskt	  –	  Röstades	  igenom	  med	  15	  
röster	  för	  och	  0	  emot.	  

	  
§15.	  	  Inga	  inkomna	  motioner.	  
	  
§16.	  Martin	  tackade	  för	  visat	  intresse	  och	  avslutade	  mötet.	  
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VIDK - C/O Martin Kallin, Tegnérgatan 3, 723 34 Västerås


