
 

 

VIDK MÖTE 2009-02-09 
Plats: Sunkensudde kl: 18:00 
 
1) Mötets öppnande 
 
2) Godkännes dagordningen 
 
3) Redovisningar 
 
 - Gurkapucken 
 Gurkapucken flöt på utan några större problem. Vissa problem att få tag på domare men Örebro ställde 
 upp när det krisade. 
 Inga klagomål har kommit från varken spelare, ledare eller VIK. 
 
 - Ekonomi 
 Ekonomin ser bra ut. Resan kommer gå bra att genomföra. Vi ska som bestämt spara 5000kr till nästa 
 säsong. 
 
 - Barcelona 
 Vi kommer att ändra datumet för resan. Datumet som kommer att gälla blir nu den 8 maj-11 maj, 
 anledningen till detta är att de som vill ska kunna se en fotbollsmatch. 
 Hotellet kommer att bokas vid ett senare tillfälle men standarden kommer att ligga någonstans mellan 2 
 och 3 klass för ca: 500kr per rum och natt. 
 Priset för medlemmar att åka med sättas till 3000kr och för passiva medlemmar blir summan 
 3700kr. I priset ingår Flyg, transfer i Spanien samt boende.  
 Andreas kommer under morgondagen överföra pengar så att flygbiljetterna kan betalas under veckan. 
 Inget avbeställningsskydd kommer att finnas. 
  
 - DFK-möte 
 Ett DFK-möte har hållits med anledningen av den mobbing som skett mot en funktionär i Köping. Där 
 diskuterades anledningarna till den uppståndelse som blivigt och Anders har gett sitt stöd till den 
 berörda.  
 Man tog även upp eventuella namn för uppflyttning till Div-1 kommande säsong. 
 
4) Fastställande av pris på årsmöte 
 
3000kr för medlemmar 
3700kr för passiva medlemmar  
 
Flyg, Transfer och Boende ingår. 
Sista betalnings dag 31 mars. 
 
5) Kommande cuper 
    -VIK Dam-cup (mars) 
VIK:s damer kommer att ha en cup där vi förmodligen kommer att tillsätta domare. Vi får se hur det blir men 
VIK hör förmodligen av sig inom kort. 
 
6) Skulder till VIDK 
Vissa personer har fortfarande skulder till VIDK som de haft över ett år på sig att betala.  
Därför tänker vi skriva ett personligt brev till de personer det gäller och begära in pengarna.  
 
7) Meddela valberedningen vilka som vill fortsätta 
    - omval på alla 
Samtliga i styrelsen får ta sig en funderare på om vi vill fortsätta till kommande säsong. Stefan Dunbäck har 
bestämt sig för att hoppa av. Vi kommer förmodlig få en ny revisor. Ej klart vem men vissa namn är uppe på 
tapeten. 
 
8) Övriga ärenden 
Vissa av VIK:s egna domare dömer utan visir. Något att lyfta till DFK? 
Vi ska även ta ut säsongens VIDK:are. Samtliga medlemmar få vara med och rösta fram någon. 



 

 

Lunden vill ta tag i och försöka få ihop till en regelträff för medlemmar i VIDK. Vi får börja med att ta in en 
intresseanmälan för det.  
 
Med anledning av att Robert Lahti lagt pipan på hyllan så skulle vi i VIDK vilja tacka honom för lång och trogen 
tjänst genom att ge honom en present av något slag. Vi bjuder in Robert till nästa möte styrelsen har. Vi får se 
om  han dyker upp.  
 
Nästa möte blir Lördagen den 7 mars kl: 18:30. Samling utanför Nordea Storgatan. 
 
9) Mötet avslutat 


