
Årsmötesprotokoll 
Madrid Barajas International Airport 2009-05-08 
Tid: 13.00 
Plats: Terminal 4 
 
 
1 Mötets öppnande 
Föreningens Ordförande Anders Sundström hälsade alla som hade kommit  
hjärtligt välkomna.  
 
2 Fastställande av mötets dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 
3 Val av ordförande för mötet 
Anders Sundström valdes till ordförande för mötet. 
 
4 Val av sekreterare för mötet 
Johan valdes till sekreterare. 
 
5 Föredragande av årets verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse säsongen 2008/2009 föredrogs av mötets 
ordförande Anders Sundström. Inga frågor ställdes med anledning av 
verksamhetsberättelsen. Dock tillägg i berättelsen att vi har haft istider inför 
säsongen samt varit och kikat på elitserien. 
 
6 Föredragande av årets ekonomiska berättelse 
Andreas Lundén föredrog den ekonomiska redogörelsen och revisorns 
kommentar. 
 
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2008/2009. 
 
8 Fastställande av avgifter för kommande säsong 
Medlemsavgiften fastställde medlemsavgifterna till 200 kronor för aktiva och 
100 kronor för passiva medlemmar. 
 
9 Fastställande av arvoden för nästa säsong 
Nuvarande arvoden gäller t. o. m 2013. 
 
10 Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 
 



11 Val av ordförande ( Nyval 1 år ) 
Årsmötet valde Anders Sundström till ordförande för verksamhetsåret 
2009/2010. 
 
12 Val av Vice Ordförande ( Nyval 2 år ) 
Niclas Sundqvist valdes av årsmötet till Vice ordförande. 
 
13 Val av sekreterare (Nyval 2 år) 
Årsmötet valde Johan Engvall till sekreterare.  
 
14 Val av kassör ( Nyval 2 år) 
Andreas Lundén valdes om till kassör. 
 
15 Val av ledamot ( Nyval 1 år ) 
Jimmy Spolander valdes av årsmötet till ledamot. 

 
16 Val av 2 stycken suppleanter ( Nyval 1 år ) 
Markus Lindvall och Stefan Malmström valdes av årsmötet till suppleanter 
 
17 Val av revisor ( Nyval 1 år ) 
Niklas Karlsson valdes av årsmötet till revisor 
 
18 Val av revisorsuppleant ( Nyval 1 år ) 
Patric Andersson valdes av årsmötet till revisorsuppleant 
 
19 Val av klubbens kontaktperson 
Mötet beslutar att ordförande Anders Sundström blir kontaktperson för VIDK. 
 
20 Val av Sammankallande för Valberedningen ( Nyval 1 år)  
Karl Johansson valdes av årsmötet till sammankallande. 
 
21 Val av 2 stycken ledamöter till Valberedningen ( Nyval 1 år) 
Sebastian Enlund och Tommy Norman valdes som ledamöter till 
valberedningen. 
 
22 Eventuellt inval av nya Hedersmedlemmar 
Inga inval eller förslag kom fram  
 
23 Val av Webbmaster för www.vidk.se  
Johan Engvall valdes till webmaster. 
 
24 Utdelning av utmärkelser och priser 
Det som kom upp var att Magnusson ska ha sitt pris! 
 

http://www.vidk.se/


25 Årets VIDK:are 
Det som kom fram var att vi till nästa år skall satsa på en framröstning där 
medlemmarna själva skickar in förslag och att det sedan blir omröstning på 
hemsidan. 
 
26 VIDK vs DFK 
Diskussion kring samarbetet mellan VIDK och DFK. Det som vi kom fram var 
att vi vill att grupperna skall träffas 2-3 gånger per säsong och prata om hur 
allting fungerar och på så vis utveckla samarbetet. VIDK kommer att ordna 
stadgar för att tillmötesgå DFK och vi vill ha respons i form av bättre 
rekrytering. 
 
27 Cuper 
Vi hade endast en cup under gågna säsong och det var gurka pucken 
tappade dock damcupen. 
 
28 Utbetalning från föreningar 
Fagersta var enda klubben som strulade och var under en period tvungna att 
betala ut kontant. De tog åt sig kritiken och skärpte sig och fick senare 
betala ut via konto.. 
 
29 Nästa Årsmöte 
Styrelsen vill ha in förslag till kommande säsong. 
 
30 Övriga Frågor 
Domarna vill ha kontant betalning vilket skall tas upp till nästa säsong. 
 
31 Lagfoto 
Togs av en snäll spanjor. 
 
32 Mötets avslutande 
Föreningens ordförande Anders Sundström avslutade mötet med att tacka 
alla som kommit till Barcelona/Madrid och passade på att önska alla en 
trevlig vistelse.  
 
 
 
………………………………………………. 
Johan Engvall, sekreterare 


