
VIDK	  Styrelse	  Möte	  23/11-‐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.	  Gurkapucken	  
-‐ Spelas	  28-‐29	  Decemeber	  och	  vår	  förhoppning	  är	  att	  vi	  får	  tillsätta	  denna	  

vilket	  vi	  jobbar	  på.	  
	  
§5.	  Medlemmar	  

-‐ I	  dagsläget	  har	  vi	  en	  fantastisk	  siffra	  om	  27st	  aktiva	  medlemmar.	  	  
	  

§6.	  Förändringar	  Västmanlands	  Ishockeyförbund	  
-‐ Extra	  årsmöte	  hos	  förbundet	  och	  3st	  nya	  styrelseledamot	  har	  röstats	  in	  

och	  den	  nya	  styrelsen	  ska	  återkomma	  på	  onsdag	  hur	  framtiden	  ska	  se	  ut	  
för	  oss	  och	  vem	  som	  kommer	  att	  vara	  ansvarig	  för	  oss	  domare.	  	  En	  
ordförandeträff	  kommer	  även	  att	  ske	  den	  2	  Decemeber	  där	  vi	  kommer	  få	  
mer	  information.	  

	  
§7.	  Reklam	  

-‐ Skall	  sitta	  på	  domarhjälmen	  senast	  1	  December	  annars	  kommer	  en	  bot	  
om	  200kr	  att	  tas	  ut	  som	  straffavgift.	  Har	  man	  inte	  fått	  någon	  reklam	  är	  
man	  skyldig	  att	  kontakta	  Stefan	  Malmström.	  	  

	  
§8.	  Mittsäsongsträffen	  

-‐ Blir	  som	  sagt	  den	  14/12-‐13	  på	  Strike,	  i	  dagsläget	  är	  det	  16st	  anmälda	  men	  
vi	  hoppas	  på	  några	  fler	  såklart.	  

	  
§9.	  Ekonomi	  

-‐ Ser	  bra	  ut	  som	  och	  pengar	  finns	  i	  kassakistan.	  
	  
§10.	  Bokföringsprogram	  

-‐ Ola	  får	  i	  uppgift	  att	  köpa	  in	  lämpligt	  bokföringsprogram.	  
	  

§11.	  Övriga	  frågor	  
-‐ Inga	  övriga	  frågor	  

	  
§12.	  Nästa	  styrelsemöte	  

-‐ Nästa	  styrelsemöte	  blir	  eventuellt	  innan	  mittsäsongsträffen	  14/12.	  
	  

§13.	  Mötets	  avslutande	  
-‐ Martin	  tackade	  och	  avslutade	  mötet.	  

	  


