
Årsmötesprotokoll 
Hotell Amigo ( Prag ) 2007-05-03 
Tid: 17.00 
Plats: Restaurangen 
 
 
1 Mötets öppnande 
Föreningens Vice ordförande hälsade alla 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 
Andreas Lundén valdes till sekreterare. 
 
5 Föredragande av årets verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse säsongen 2006/2007 föredrogs av mötets 
ordförande Anders Sundström. Inga frågor ställdes med anledning av 
verksamhetsberättelsen frånsett att flera tyckte det var beklagligt att 
Västerås Allsvenska linjeman Daniel Billman även detta år valt att hålla sig 
utanför klubben. 
 
6 Föredragande av årets ekonomiska redogörelse samt revisorns 
kommentar 
Patric Andersson föredrog den ekonomiska redogörelsen och revisorns 
kommentar. 
 
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2007/2008. 
 
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 kommande säsong 
Inga förändrade arvoden. 
 
 
 



 
10 Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 
 
11 Val av ordförande ( Nyval 1 år ) 
Årsmötet valde enhälligt Anders Sundström till ordförande för 
verksamhetsåret 2007/2008 
 
12 Val av Vice Ordförande ( Nyval 2 år ) 
Niclas Sundqvist valdes av årsmötet till Vice ordförande 
 
13 Val av sekreterare ( Nyval 2 år) 
Stefan Dunbäck valdes av årsmötet till sekreterare.  
 
14 Val av kassör ( Nyval 2 år) 
Andreas Lundén valdes av årsmötet 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 ) 
Patric Andersson och Tommy Norman valdes av årsmötet till suppleanter 
 
17 Val av revisor ( Nyval 1 år ) 
Andreas Danielsson valdes av årsmötet till revisor 
 
18 Val av revisorsuppleant ( Nyval 1 år ) 
Freddie Rinderud 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)  
Mårten Andersson valdes av årsmötet till sammankallande. 
 
21 Val av 2 stycken ledamöter till Valberedningen ( Nyval 1 år) 
Tommy Norman och Kent Westergren valdes som ledamöter till 
valberedningen. 
 
 
 
 
 
 



22 Eventuellt inval av nya Hedersmedlemmar 
Roger Larsson kom upp som ett förslag. Mötet beslutade att välja in Roger 
som hedersmedlem. Leif Höiby är föreslaget sedan tidigare, men årsmötet 
valde att avvakta tills nästa år. Årsmötet valde att inte välja in Joakim 
Gunnarson som hedersmedlem då han meddelat att han inte längre vill ha 
med VIDK att göra. 
 
23 Utdelning av utmärkelser och priser 
Daniel Magnusson kommer att få pris för alla de gånger han ställt upp på 
matcher med kort varsel. 

 
24 Nästa årsmöte 
Kommer att bli ett billigt alternativ, för att kunna sikta på Barcelona 
årsmötet 2008/2009 
 
25 Övriga frågor 
Jimmy Spolander frågade varför det var så få som dömde turneringar detta 
år, han föreslog att man skulle döma gratis i turneringar kommande säsong 
för att få ner kostnaderna till en Barcelona resa. Styrelsen tar till sig denna 
fråga och kommer bearbeta den. 
 
26 Lagfoto 
 
27 Mötets avslutning 
Föreningens nyvalde ordförande Anders Sundström avslutade mötet med att 
tacka alla som kommit till Prag och passade på att önska alla en trevlig 
vistelse i stan. 
 
 
 
………………………………………………. 
Andreas Lundén, sekreterare 


