
 

 

Styrelsemöte VIDK 2008-11-13 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
 Anders Sundström 
 Stefan Dunbäck 
 Andreas Lundén 
 Niclas Sundquist 
 Johan Engvall 
 
§ 2  Godkännes dagordningen 
 
§ 3 Medlemsärenden 
 Samtliga domare har inte betalat domarklubbens medlemsavgift. Lunden behöver en lista på samtliga 
 domare för att kunna stämma av vilka som betalt. Ca 20 stycken har betalt. 
 Några få har fortfarande inte betalat för klubbens overall som vi fick köpa förra säsongen. Klubben 
 ligger ute med de pengarna som vi behöver få in. 
 
§ 4 Hemsidan 
 Jobbet med den nya hemsidan flyter på bra, den kommer att fungera på ungefär samma sätt som den 
 nuvarande, dock i ett lite enklare format. Sidan kommer när den är klar att utvidgas efterhand. Vi ska 
 försöka ta nya bilder på samtliga domare att lägga ut på den nya sidan, målet blir att beta av de flesta på 
 mittsäsongsträffen den 29 november. 
 
§ 5 Mittsäsongsträff 
 Träffen kommer att vara i friidrottshallen den 29 november mellan klockan 17:00 och 19:00. 
 Poängsystemet finns kvar från förra året. 
 
§ 6 Aktiviteter 
 Vi ska försöka att göra lite fler “mindre aktiviteter” för våra medlemmar. Till att börja med tänkte vi 
 erbjuda elitseriehockey i Södertälje där klubben står för bensinersättning samt ordna gratis inträde till 
 matchen. De kommer att finnas två tillfällen till det, antingen nu den 20 november eller senare innan 
jul.  Kravet är att minst två bilar åker. Självklart är det bara medlemmar som kan ta del av denna 
 hockeyupplevelse. 
 Med största sannolikhet kommer det bli en ishockeyturnering för domarklubbarna runt om i vår del av 
 landet. Turneringen kommer hållas i Örebroområdet i slutet av säsongen. Vi tänker försöka bidra med 
 ett lag så vi får börja värva spelare. Turneringen är ett försök till att göra det hela till en tradition med en 
 anrik vandringspokal. 
 
§ 7 Årsmöte Barcelona 
 Den 7-10 maj bär det av till Barcelona. Vi behöver få in en intresseanmälan för att kunna börja boka 
 resor, hotell med mera. Den 30 November vill vi ha en anmälan från samtliga som vill följa med. 
 Anmälan är bindande och anmäla sig gör man genom att sätta in 500 kr på klubbens konto. Vi står för 
 flyg, hotell och transfer. 
 
§ 8  Gurkapucken 2009 
 Turneringen hålls under tre dagar på Rocklundas 3 rinkar i början av januari. 48 matcher kommer att 
 spelas och vi tillsätter huvuddomare till samtliga. VIDK kommer att tjäna ca 5000 kr på turneringen. Vi 
 ska försöka ha någon där och titta så allt flyter på. Engvall blir tillsättare och behöver ett spelschema. 
 Uttagningarna bör göras i tid! 
 
§ 9 Rapport från DFK-möte 
 Dfk har mittsäsongsträff före våran träff. Där kommer det bli en del tester. 
 Kjellbo kommer att hoppa av som granskningsansvarig. Kent Westergren är ett namn som kommit upp 
 som en lämplig ersättare vilket vi i styrelsen för VIDK inte har något emot. Om så blir kommer han 
 endast ansvara för att tillsätta granskare på vissa matchen där det behövs eller finns möjlighet till. 
 Att vissa domare tycker att de fått för få matcher att döma togs även upp. 
 
§ 10  Övriga frågor 
- 



 

 

 
§ 11 Nästa möte 
 Nästa möte kommer att hållas hemma hos Niclas före mittsäsongsträffen den 29 nov. Tiden blir ca 
 12:00. 
 
§ 12  Mötet avslutat. 


