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VIDK Årsmöte 
Portugal  4 Maj 2013   

 
1. Mötets öppnande  
 
2. Mötets behöriga utlysande 
  
3. Godkännes dagordningen 
  
4. Val mötesordförande 
 
5. Val av mötessekreterare 
 
6. Val av 2 justeringsmän 
 
7. Redovisnig av årsberättelse  
 
8. Redovisning av ekonomi 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
10. Arvoden 
 
11. Inkomna motioner 
    - Inkomna från Patric Andersson 
 
12. Val av ordförande (1 år) 
    
13. Vice Ordförande (2 år)  
    
14. Val av Sekreterare (1 år, utfyllnadsval) 
    
15. Kassör (2 år) 
    
16. Val Av 2 Suppleanter (1år) 
    
17. Val av 2st ledamot (1st på 1år, utfyllnadsval samt 1st på 2år) 
 
18.  Val av Revisor (1 år) 
 
19. Val av revisorsuppleant (1år) 
 
20. Val av VIDK:s kontaktperson 
 



21. Val av valberedning (1 år) 
  
22. Val av Hedersmedlemmar 
 
23. Utdelning av priser och utmärkelser 
 
24. Årets VIDK:are 
 
25. Cuper 
   
26. Medlemsavgiften 
 
27. Medlemmar 
 
28. Utbetalningen från föreningar 
 
29. Utbetalning av cuper 
 
30. Ullmax 
 
31. Hemsida/facebook/App 
 
32. Intersport/Hockeymonkey 
 
33. Nästa årsmöte 
 
34. Övriga frågor 
 
35. Lagfoto 
        
36. Mötets avslutande 
        



Datum	  och	  tid:	  2013-‐05-‐04,	  Kl:16:00	  
Plats:	  Albufeira,	  Portugal	  

Deltagare:	  Markus	  Lindvall	  
Patric	  Andersson	  

Johan	  Engvall	  
Anders	  Sundström	  
Andreas	  Lundén	  

	  

Årsmötesprotokoll	  VIDK	  2013	  
	  

§1.	  Anders	  hälsade	  samtliga	  välkomna	  ner	  till	  Portugal	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  
§2.	  Mötets	  utlysande	  har	  skötts	  enligt	  gällande	  stadgar.	  
	  
§3.	  Dagordningen	  godkändes.	  
	  
§4.	  Anders	  Sundström	  valdes	  som	  mötets	  ordförande.	  
	  
§5.	  Johan	  Engvall	  valdes	  som	  mötets	  sekreterare.	  
	  
§6.	  Markus	  Lindvall	  och	  Andreas	  Lundén	  valdes	  som	  justerare	  
	  
§7.	  Andreas	  Lundén	  gick	  igenom	  verksamhetsberättelsen	  utan	  att	  några	  tillägg	  eller	  
ändringar	  behövde	  göras.	  Bilaga	  1	  
	  
§8.	  Andreas	  Lundén	  gick	  igenom	  föreningens	  ekonomi	  som	  årsstämman	  tyckte	  såg	  
exemplarisk	  ut.	  Bilaga	  2	  	  
	  
§9.	  Styrelsen	  fick	  ansvarsfrihet	  utan	  några	  invändningar.	  
	  
§10.	  Omröstning	  om	  vilka	  som	  ska	  få	  förhandla	  kommande	  års	  arvoden	  har	  skett	  i	  en	  
inofficiell	  och	  hemlig	  grupp	  i	  VIDK:s	  namn	  på	  facebook,	  där	  inte	  samtliga	  medlemmar	  
har	  varit	  inbjudna.	  DFK	  har	  i	  gruppen	  gått	  ut	  med	  frågan	  om	  vilka	  ska	  sköta	  
förhandlingarna,	  DFK	  har	  således	  gått	  emot	  sin	  muntliga	  överenskommelse	  med	  VIDK	  
att	  de	  ska	  få	  sköta	  förhandlingen.	  Årsmötet	  ställer	  sig	  mycket	  frågande	  till	  detta.	  
	  
§11.	  Motioner	  har	  inkommit	  från	  Patric	  Andersson	  med	  följande	  frågor:	  

• Att	  alla	  som	  är	  med	  på	  årsmötet	  skall	  bli	  hedersmedlemmar.	  
• Att	  alla	  hedersmedlemmar	  ska	  ha	  rösträtt	  på	  årsmötet.	  
• Att	  Anders	  Sundström	  skall	  bli	  hedersordförande.	  

	  
Samtliga	  inkomna	  motioner	  bifalles	  av	  årsstämman.	  Dock	  röstades	  det	  ej	  om	  att	  
hedersmedlemmar	  rätt	  till	  rösträtt	  då	  detta	  redan	  finns	  i	  stadgarna.	  
	  
§12.	  Inkomna	  förslag	  på	  ordförande	  är	  följande:	  Sebastian	  Enlund(4st	  röster),	  Stefan	  
Malmström	  (0st	  röster),	  Andreas	  Lundén	  (1st	  röst).	  Ny	  ordförande	  blir	  således	  
Sebastian	  Enlund	  1	  år.	  
	  
§13.	  Inkomna	  förslag	  på	  Vice	  Ordförande,	  Martin	  Norberg(5st	  röster).	  Ny	  Vice	  
ordförande	  Martin	  Norberg	  på	  2	  år.	  
	  



Datum	  och	  tid:	  2013-‐05-‐04,	  Kl:16:00	  
Plats:	  Albufeira,	  Portugal	  

Deltagare:	  Markus	  Lindvall	  
Patric	  Andersson	  

Johan	  Engvall	  
Anders	  Sundström	  
Andreas	  Lundén	  

	  

§14.	  Inkomna	  förslag	  på	  Sekreterare:	  Jonas	  Bork(5st	  röster),	  Ny	  sekreterare	  blir	  således	  
Jonas	  Bork	  på	  1	  år	  då	  detta	  endast	  var	  ett	  utfyllnadsval.	  
	  
§15.	  Inkomna	  förslag	  på	  Kassör:	  Erik	  Karlsson(5st	  röster),	  Ny	  kassör	  blir	  således	  Erik	  
Karlsson	  på	  2	  år.	  
	  
§16.	  Inkomna	  förslag	  på	  ledamot:	  Emil	  Thunberg	  (5st	  röster)	  och	  Ola	  Andersson	  (5st	  
röster)	  Erik	  Hammar	  (0st	  röster),	  Nya	  ledamot	  blir	  således	  Ola	  Andersson	  1år	  pga	  av	  
utfyllnadsval	  och	  Emil	  Thunberg	  på	  2år.	  
	  
§17.	  Inkomna	  förslag	  suppleanter,	  Erik	  Hammar(4st	  röster)	  och	  William	  Wiklund(4st	  
röster),	  Nya	  suppleanter	  blir	  således	  Erik	  Hammar	  och	  William	  Wiklund	  på	  1år	  vardera.	  
	  
§18.	  Inkomna	  förslag	  på	  Revisor,	  Walter	  Pickl	  (5st	  röster),	  Ny	  revisor	  blir	  således	  Walter	  
Pickl	  på	  1år.	  
	  
§19.	  Inkomna	  förslag	  på	  revisorssuppleant,	  Niclas	  Sundqvist(5st	  röster)	  och	  Stefan	  
Edlund(0st	  röster),	  Ny	  revisorssuppleant	  blir	  således	  Niclas	  Sundqvist	  på	  1år.	  
	  
§20.	  Ordförande	  valdes	  till	  kontaktperson.	  5st	  röster.	  
	  
§21.	  Inkomna	  förslag	  på	  valberedning,	  Adam	  Skantz	  (5st	  röster),	  Victor	  Andersson	  (5st	  
röster)	  och	  Joel	  Hammar	  (5st	  röster).	  Ny	  valberedning	  blir	  således	  Adam	  Skantz	  som	  
sammankallande	  på	  1år,	  Victor	  Andersson	  på	  1år	  och	  Joel	  Hammar	  på	  1år.	  
	  
§22.	  Inkomna	  förslag	  på	  Hedersmedlemmar	  är	  enligt	  motion	  från	  Patric	  Andersson,	  
stämman	  röstade	  in	  följande	  personer:	  
	   *	  Patric	  Andersson	  (4st	  röster)	  

*	  Markus	  Lindvall	  (4st	  röster)	  
	   *	  Andreas	  Lundén	  (4st	  röster)	  
	   *	  Johan	  Engvall	  (4st	  röster)	  
	   *	  Anders	  Sundström	  som	  Hedersordförande	  (4st	  röster)	  
	  
§23.	  Förslag	  på	  Andreas	  Lundén	  som	  årets	  reseledare,	  stämman	  fann	  detta	  motiverat	  
och	  Andreas	  Lundén	  fick	  utmärkelsen	  som	  årets	  reseledare.	  
	  
§24.	  Inga	  inkomna	  förslag.	  
	  
§25.	  Under	  säsongen	  har	  VIDK	  tillsatt	  följande	  cuper:	  Croniment	  Cup	  i	  Fagersta	  och	  
Gurkapucken	  i	  Västerås.	  Inga	  inkomna	  klagomål	  har	  rapporterats	  och	  årsstämman	  
tycker	  att	  det	  är	  ett	  lysande	  resultat.	  
	  
§26.	  Oförändrad.	  
	  
§27.	  Finns	  i	  årsberättelsen	  



Datum	  och	  tid:	  2013-‐05-‐04,	  Kl:16:00	  
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§28.	  Arboga	  har	  som	  enda	  förening	  strulat	  med	  utbetalningar	  under	  säsongen	  och	  fick	  
därför	  betala	  domarna	  kontant.	  
	  
§29.	  Klagomål	  har	  inkommit	  på	  sen	  utbetalning	  av	  Gurkapucken,	  dock	  korrigerades	  
detta	  snabbt	  av	  Andreas	  Lundén	  direkt	  när	  infon	  nått	  styrelsen.	  
	  
§30.	  Kontot	  har	  upphört	  
	  
§31.	  Martin	  Norberg	  fick	  i	  uppgift	  på	  förra	  årsmötet	  att	  kolla	  om	  det	  gick	  att	  få	  fram	  en	  
App,	  han	  har	  dock	  inte	  återkommit	  till	  styrelsen,	  stämman	  lämnar	  över	  frågan	  till	  den	  
nya	  styrelsen.	  
	  
§32.	  Avtalen	  har	  upphört	  med	  både	  Intersport	  och	  Hockeymonkey.	  
	  
§33.	  Frågan	  lämnas	  till	  den	  nya	  styrelsen.	  
	  
§34.	  Inkommen	  fråga	  från	  Patric	  Andersson:	  Varför	  vill	  medlemmarna	  byta	  ut	  en	  hel	  
styrelse?	  Efter	  viss	  diskussion	  av	  årsstämman	  kunde	  man	  inte	  komma	  fram	  till	  något	  bra	  
svar	  då	  avgående	  styrelse	  har	  skött	  sig	  exemplariskt	  med	  att	  försöka	  driva	  klubben	  
framåt,	  dock	  utan	  respons	  från	  medlemmarna	  då	  frågan	  vad	  medlemmarna	  vill	  göra	  har	  
gått	  ut	  flertalet	  gånger.	  Avgående	  styrelse	  meddelar	  att	  inget	  ansvar	  ligger	  på	  dem	  att	  
hjälpa	  den	  nya	  styrelsen	  utan	  önskar	  dem	  lycka	  till	  med	  sitt	  arbete.	  	  
	  
§35.	  Lagfoto	  

	  
	  
§36.	  En	  tagen	  Anders	  Sundström	  tackade	  för	  visat	  intresse	  och	  en	  utomordentligt	  trevlig	  
resa.	  Anders	  förklarade	  vemodigt	  mötet	  avslutat	  efter	  10år	  i	  styrelsen.	  Han	  passade	  
även	  på	  att	  tacka	  för	  sig	  och	  önskar	  den	  nya	  styrelsen	  lycka	  till	  på	  färden.	  
	  
Längst	  bak	  hittar	  ni	  även	  hålltider	  på	  resan.	  



BILAGA 1 

 1 

                            

VIDK ÅRSMÖTE 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

2012/2013 
 

Domarklubbens 50:e verksamhetsår är genomfört och i och med detta vill 
styrelsen kortfattat redogöra för klubbens verksamhet under säsongen 
2012/2013 
 
STYRELSEN 
 
Antalet styrelsesammanträden har under det gångna året varit 5 st. 
Styrelsens sammansättning har varit enligt följande: 

 
• Ordförande: Anders Sundström 
• Vice Ordförande: Markus Lindvall 
• Kassör: Andreas Lundén 
• Sekreterare: Johan Engvall 
• Ledamot: Jimmy Spolander 
• Styrelsesuppleanter: Stefan Malmström & Martin Norberg 
• Revisor: Niclas Karlsson 
• Revisorssuppleant: Patric Andersson 
• Kontaktman: Se Ordförande 
• Valberedning (sammankallande): Mattias Antonsson, Emil Larsson, 

Sebastian Enlund 
 
MEDLEMMAR 
Medlemsförteckning för VIDK idag: 
 
11 Hedersmedlemmar 

• Gösta Andersson 
• Ingemar Johansson 
• Lars Gunnarsson 
• Ove Dahlberg 
• Robert Lahti 
• Irja Kesti 
• Håkan Lahti 
• Arne Bagge 
• Kent Testoni 
• Roger Larsson 
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• Leif Höiby 
 
 
1 Elitdomare 

• Andreas Lundén 
 
1 Förbundsdomare 

• Martin Norberg 
 
23 Distriktsdomare 

• Emil Thunberg 
• Johan Pickl 
• Axel Nicklasson 
• William Wiklund 
• Emil Johansson 
• Erik Karlsson 
• Johan Engvall 
• Joel Hammar 
• Eric Hammar 
• Kent Westergren 
• Markus Lindvall 
• Ted Åberg 
• Victor Andersson 
• Jonas Bork 
• Adam Skantz 
• Stefan Edlund 
• Ola Andersson 
• Hampus Söder 
• Mattias Hesselbäck 
• Stefan Malmström 
• Jimmy Spolander 
• Johan Ryding 
• Andreas Lundén 

 
5  Passiva medlemmar 

• Patric Andersson 
• Anders Sundström 
• Sebastian Enlund 
• Daniel Fernerö 
• Anders Näsström 

 
Totalt 30 stycken medlemmar 
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 Turneringar 
 

• Gurkapucken i Västerås 
• Cronimet Cup i Fagersta 

 
Övriga Händelser under året 
 
Under det gångna verksamhetsåret har det tagits fram en Svart T-shirt till 
alla medlemmar med trycket Vidk 50 år. 
 
Det har kommit fram en missnöjesförklaring från medlemmarna att de 
inte har något förtroende för styrelsen längre.  
 
Årsmötet beslutades först äga rum på Reykavik, Island. 
Efter protester från medlemmar ändrades detta till Albufeira, Portugal där 
VIDK´s 50:e årsmöte gick av stapeln. 
 
Ekonomi 
 
Framgår av den ekonomiska redogörelsen som redovisas separat. 
 
 
Slutord 
 
I och med denna verksamhetsberättelse sätter vi punkt för det gångna 
verksamhetsåret. Styrelsen tackar för sig och önskar all lycka till den nya 
styrelsen. 
 
Västerås 2013-05-01 
 
 
 
Anders Sundström 
Ordförande 
 
 



Västmanlands Ishockeydomarklubb 1 (1)
Utskriven: 2013-05-08, 09:35

2012-05-01 - 2013-04-30 T o m ver nr: A 42

1910 Kassa 3 124,00 -2 627,00 497,00
1930 Checkräkningskonto 16 602,28 8 158,00 24 760,28

2010 Eget kapital -21 882,78 2 156,50 -19 726,28
2069 Årets resultat 2 156,50 -7 687,50 -5 531,00

  2012-05-01 Förändring 2013-04-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar  19 726,28 5 531,00 25 257,28

SUMMA TILLGÅNGAR  19 726,28 5 531,00 25 257,28

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Summa eget kapital  -19 726,28 -5 531,00 -25 257,28

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -19 726,28 -5 531,00 -25 257,28

Balansrapport

BILAGA 2



Västmanlands Ishockeydomarklubb 1 (1)
Utskriven: 2013-05-08, 09:35

2012-05-01 - 2013-04-30 T o m ver nr: A 42

3010 Medlemsavgift 7 950,00 8 450,00
3020 Cuper 37 510,00 37 510,00
3030 Årsmötesresa 15 000,00 4 800,00
3050 Ullmax 518,00 499,00
3070 Overaller 0,00 8 600,00

4020 Cuper -27 990,50 -26 815,50
4030 Möten -19 581,00 -19 439,00
4050 Overaller 0,00 -11 105,00
4052 T-Shirts -2 810,00 0,00
4070 Klubbmärken 0,00 -2 475,00

6230 Datakommunikation -2 087,00 -1 088,00
6250 Postbefordran -225,00 0,00
6570 Bankkostnader -922,00 -993,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 0,00 -100,00

7331 Bilersättningar, skattefria -1 831,50 0,00

2012-05-01 2011-05-01
2013-04-30 2012-04-30

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

Summa försäljning  60 978,00 59 859,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  60 978,00 59 859,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

Summa material och varor  -50 381,50 -59 834,50

BRUTTOVINST  10 596,50 24,50

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Summa externa rörelseutgifter/kostnader  -3 234,00 -2 181,00

Utgifter/kostnader för personal

Summa utgifter/kostnader för personal  -1 831,50 0,00

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  -55 447,00 -62 015,50

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  5 531,00 -2 156,50

REDOVISAT RESULTAT  5 531,00 -2 156,50

Resultatrapport

BILAGA 2



                                                  
 

 
 

Hålltider Portugal 2/5 – 5/5 
 
 

Torsdag 2/5  
15:00 – 19:00 

Utvärdering av säsongen, vad har varit bra och mindre bra? 
19:45 

Middag 
 

Fredag 3/5 
08:00 – 09:00 

Möte angående VIDK:s uteslutning på DFK:s möten 
09:30 – 14:00 

Aktivitet Havsfiske 
15:00 – 19:00 

Möte angående medlemmarnas tappade förtroende för styrelsen samt hur VIDK kan utvecklas 
19:45 

Middag 
 

Lördag 4/5 
08:00 – 10:00 

Möte angående framtiden och en eventuellt ny styrelse 
11:00 – 15:00 

Aktivitet Havsfiske 
16:00 – 18:00 

Årsmöte 
 

Söndag 5/5 
08:30  

Transport till flygplatsen för hemfärd 
 


