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Protokoll	  för	  extra	  årsmöte	  i	  VIDK	  
Var:	  Idrottens	  hus,	  Ånghammargatan	  4	  Västerås	  
När:	  2013-‐06-‐05	  kl.	  19.00	  

1. Mötets	  öppnande	  
Sebastian	  Enlund	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  öppnade	  mötet.	  
	  

2. Mötets	  utlysande	  
Mötets	  utlysande	  godkändes.	  
	  

3. Dagordning	  
Mötets	  dagordning	  godkändes.	  
	  

4. Val	  av	  mötesordförande	  
Martin	  Norberg	  valdes	  till	  ordförande	  för	  mötet.	  
	  

5. Val	  av	  mötessekreterare	  
Emil	  Thunberg	  valdes	  till	  sekreterare	  för	  mötet.	  
	  

6. Val	  av	  två	  protokolljusterare	  
Erik	  Hammar	  och	  Ola	  Andersson	  valdes	  till	  protokolljusterare	  för	  mötet.	  
	  

7. Justeringar	  i	  styrelsen	  
Efter	  att	  invald	  ledamot	  vid	  årsmöte	  avsagt	  sig	  sin	  roll,	  har	  styrelsen	  bestämt	  att	  samtliga	  
positioner	  behöver	  ses	  över	  då	  styrelsen	  annars	  kan	  gå	  miste	  om	  betydande	  erfarenhet.	  
Styrelsens	  sammansättning	  efter	  extra	  årsmötet:	  

–	  Ordförande:	  	   	   Martin	  Norberg	  (1	  år)	  
-‐	  Vice	  ordförande:	   Sebastian	  Enlund	  (2	  år)	  
–	  Sekreterare:	   	   Johan	  Engvall	  (1	  år)	  
–	  Kassör:	   	   Ola	  Andersson	  (2	  år)	  
–	  Ledamöter:	   	   Emil	  Thunberg	  (2	  år)	  
	   	   	   Stefan	  Malmström	  (1	  år)	  
-‐	  Suppleant:	   	   Erik	  Hammar	  (1	  år)	  
-‐	  Revisor:	   	   Walter	  Pickl	  (1	  år)	  
-‐	  Revisorsuppleant:	   Niclas	  Sundqvist	  (1	  år)	  
-‐	  Valberedning:	   	   Adam	  Skantz	  (1	  år,	  sammankallande)	  
	   	   	   Victor	  Andersson	  (1	  år)	  
	   	   	   Joel	  Hammar	  (1	  år)	  
	  

8. Nyval	  av	  de	  senast	  invalda	  hedersmedlemmarna	  
I	  VIDKs	  stadgar	  står	  följande	  gällande	  hedersmedlemmar:	  ”Till	  hedersledamot	  av	  föreningen	  
kan	  den	  väljas	  som	  genom	  visat	  intresse	  gjort	  sig	  synnerligen	  förtjänt	  av	  föreningens	  
tacksamhet.”	  Då	  det	  finns	  missnöjen	  gällande	  om	  dessa	  kriterier	  mötts	  så	  kommer	  
omröstning	  att	  hållas.	  
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Det	  extra	  årsmötet	  röstade	  som	  följer:	  
	   –	  Anders	  Sundström	  behåller	  sin	  titel	  som	  hedersordförande.	  
	   –	  Andreas	  Lundén	  behåller	  sin	  titel	  som	  hedersmedlem.	  
	   –	  Patric	  Andersson	  behåller	  sin	  titel	  som	  hedersmedlem.	  
	   –	  Johan	  Engvall	  kan	  ej	  ses	  som	  hedersmedlem	  i	  klubben	  än.	  
	   –	  Markus	  Lindvall	  kan	  ej	  ses	  som	  hedersmedlem	  i	  klubben	  än.	  
Det	  extra	  årsmötet	  beslutar	  således	  att	  Johan	  Engvall	  och	  Markus	  Lindvall	  inte	  förtjänar	  titeln	  
hedersmedlem,	  då	  de	  inte	  gjort	  sig	  ”synnerligen”	  förtjänta	  av	  föreningen	  tacksamhet	  ännu.	  
Detta	  betyder	  att	  årsmötets	  val	  av	  Johan	  Engvall	  och	  Markus	  Lindvall	  ogiltigförklaras.	  
	  

9. Justering	  av	  föreningens	  stadgar	  
Det	  extra	  årsmötet	  beslutade	  följande	  ändringar	  av	  VIDKs	  stadgar:	  
§12	  –	  Hedersledamot	  
-‐	  Hedersledamot	  ändras	  till	  Hedersledamot/hedersmedlem.	  
–	  Tillägg	  ”Aktiv	  hedersledamot/hedersmedlem	  skall	  erlägga	  årsavgift	  enligt	  gällande	  stadgar	  
för	  aktiv	  medlem”.	  
§15	  –	  Årsmöte	  
-‐	  Tillagg	  ”Årsmötet	  hålles	  inom	  Västmanlands	  läns	  gränser”	  	  
	  

10. Bör	  VIDK	  styras	  efter	  DFKs	  agenda?	  
–	  Markus	  Lindvall	  förklarar	  varför	  han	  lämnat	  in	  motionen,	  det	  leder	  till	  givande	  diskussioner	  
.	  Det	  extra	  årsmötets	  svar	  på	  motionen	  blev	  ”Nej,	  VIDK	  skall	  ej	  styras	  efter	  DFKs	  agenda”,	  
med	  hänvisning	  till	  §	  1	  i	  VIDKs	  stadgar.	  
	  

11. Skall	  DFK	  ledamöter	  få	  vara	  medlemmar/rösträtt	  i	  VIDK	  då	  dem	  i	  många	  frågor	  anses	  
kunna	  vara	  jäviga?	  
Diskussionerna	  från	  tidigare	  punkt	  i	  dagordningen	  fortsätter	  under	  denna	  punkt.	  
Det	  extra	  årsmötet	  fastslog	  att	  medlem	  som	  även	  är	  ledamot	  i	  DFK	  skall	  ha	  rösträtt	  i	  VIDK,	  
med	  hänvisning	  till	  §	  4	  -‐	  Medlemmar	  och	  §	  14	  -‐	  Rösträtt	  i	  VIDKS	  stadgar.	  
	  

12. Medlemmar	  som	  uppenbart	  springer	  DFKs	  ärenden	  för	  DFKs	  bästa	  istället	  för	  VIDKs	  och	  
domarnas	  bästa	  borde	  kanske	  kunna	  resultera	  i	  uteslutning?	  
Diskussionerna	  från	  de	  tidigare	  två	  punkterna	  fortsätter	  under	  denna	  punkt.	  
Det	  extra	  årsmötet	  hänvisar	  till	  §	  5	  –	  Uteslutning	  i	  VIDKs	  stadgar	  och	  lämnar	  punkten	  utan	  
förändringar.	  
	  

13. Till	  följd	  av	  punkt	  10,	  11	  och	  12	  i	  dagordningen	  skall	  följade	  stadgar	  ses	  över	  
§1	  –	  Uppgift,	  §4	  –	  Medlemmar,	  §5	  –	  Uteslutning	  och	  §14	  –	  Rösträtt.	  	  
Det	  extra	  årsmötet	  lämnar	  dessa	  stadgar	  oförändrade.	  
	  

14. Mötets	  avslutande	  
Mötets	  ordförande	  tackar	  för	  givande	  diskussioner	  och	  engagemang	  under	  mötet	  och	  
förklarar	  mötet	  avslutat.	  
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______________________________	   	   ______________________________	  
Ort	  och	  datum	   	   	   	   Ort	  och	  datum	  
	  
	  
	  

	  
______________________________	   	   ______________________________	  
Ordförande	  –	  Martin	  Norberg	   	   	   Sekreterare	  –	  Emil	  Thunberg	  

	  

	  

	  

______________________________	   	   ______________________________	  
Ort	  och	  datum	   	   	   	   Ort	  och	  datum	  

	  

	  

______________________________	   	   ______________________________	  
Protokolljusterare	  –	  Ola	  Andersson	   	   	   Protokolljusterare	  –	  Erik	  Hammar	  


