
VIDK	  Styrelse	  Möte	  7/10-‐2013	  
Deltagare:	  Johan	  Engvall,	  Martin	  Kallin,	  Ola	  Andersson	  ,	  

Emil	  Thunberg,	  och	  Stefan	  Malmström.	  
	  
§1.	  Mötets	  Öppnande	  

-‐ Martin	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  

§2.	  Godkännes	  Dagordningen	  
-‐ Dagordningen	  godkändes	  

	  
§3.	  Val	  av	  justeringsmän	  

-‐ Emil	  Thunberg	  och	  Ola	  Andersson	  
	  

§4.	  Föregående	  Protokoll	  
-‐ Grisligan	  –	  Funkar	  bra,	  förtydligande	  gällande	  regler,	  Vinnaren	  utses	  

genom	  snitt	  per	  match.	  Minimum	  10st	  matcher	  måste	  finnas	  registrerade	  
för	  att	  man	  ska	  få	  vara	  med.	  Vinnare	  måste	  utses	  i	  varje	  gris,	  står	  det	  lika	  
mellan	  så	  spelar	  man	  en	  KO	  om	  vilken	  som	  vinner/förlorar.	  Dvs	  det	  kan	  
inte	  bli	  oavgjort.	  Fina	  priser	  delas	  ut	  på	  årsmötet.	  

-‐ Turneringar	  –	  Får	  läggas	  på	  is	  pga	  problem	  inom	  förbundet.	  
-‐ Mittsäsongsträff	  –	  Kommer	  bli	  på	  strike,	  julbord	  +	  bowling	  ingår	  i	  priset.	  

Ordinarie	  pris	  är	  449:-‐	  per	  person	  men	  med	  VIDK	  som	  betalar	  man	  endast	  
250kr.	  Anmälan	  och	  betalning	  in	  till	  VIDK	  senast	  17/11-‐13.	  	  Betalning	  är	  
=	  anmälan,	  alltså	  inga	  pengar	  på	  VIDK’s	  konto	  med	  ert	  namn	  som	  
meddelande	  =	  ingen	  anmälan!	  Fina	  priser	  utdelas	  till	  vinnaren	  av	  
bowlingen!	  
TID:	  Preliminärt	  samling	  kl	  18.00	  utanför	  strike	  i	  västerås.	  Vi	  återkommer	  
med	  exakt	  tid.	  

-‐ Sponsorer	  –	  Sponsorbrev	  skall	  tas	  fram	  av	  Engvall,	  när	  detta	  är	  klart	  så	  
skall	  potentiella	  sponsorer	  börja	  bearbetas,	  främst	  till	  kommande	  säsong.	  

-‐ Samarbetspartner	  –	  Hockeymonkey,	  Intersport	  skall	  vi	  kolla	  med	  om	  vi	  
kan	  få	  bättre	  priser	  samt	  att	  Ola	  ska	  kolla	  med	  någon	  lokal	  firma.	  

	  
§5.	  Medlemmar	  

-‐ Har	  börjat	  trillat	  in,	  en	  påminnelse	  skall	  gå	  ut	  för	  de	  som	  ej	  har	  betalat	  
men	  sagt	  att	  de	  ska	  vara	  med.	  

	  
§6.	  Problem	  hos	  Västmanlands	  Ishockeyförbund	  

-‐ Interna	  problem	  där	  vi	  som	  förening	  är	  inbjudna	  till	  möte	  nu	  på	  onsdag.	  
Efter	  detta	  möte	  vet	  vi	  mer	  om	  vad	  som	  händer	  i	  framtiden.	  

	  
	  

§7.	  Nästa	  styrelsemöte	  
-‐	  21/11-‐	  13,	  Kl	  18.30	  plats	  bestäms	  närmare	  inpå.	  
	  
§8.	  Mötets	  avslutande	  

-‐ Martin	  tackade	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  


