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1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Niclas Sundqvist hälsade alla årsmötesdeltagare välkomna 
till vår vackra huvudstad Stockholm. Niclas inledde årsmötet med följande 
anförande: 
 
Årsmötesdeltagare! 
Varmt välkomna till Stockholm och Västmanlands ishockeydomarklubbs 
årsmöte 2006. Verksamhetsåret 2005/2006 är nu över. Ytterligare ett år 
fyllt med upplevelser, intressanta möten, framgångar, besvikelser och allt 
som hör idrotten till. Jag vill rikta ett stort tack Scandic Malmen som på 
ett generöst sätt gör det möjligt för oss att genomföra 
årsmötesförhandlingarna här i Stockholm. 
 
2 Fastställande av mötets dagordning 
Mötet godkänner dagordningen 
 
3 Val av ordförande för mötet 

Joakim Gunnarsson valdes till ordförande för mötet 
 
4 Val av sekreterare för mötet 

Andreas Lundén valdes till sekreterare 
 
5 Föredragande av årets verksamhetsberättelse 

 
*Fem styrelsesammanträden under året samt två telefonmöten. 
 
*I Elitserien samt SM slutspelet och SM-Final har Robert Lahti anlitats 
som Domare. Robert har även hedersamt blivit vald till bästa domare på 
turnering i Ungern. 
 
*I Allsvenskan och Elitserien har Tony Carlsson anlitats som linjeman. 
 
*I allsvenskan och kval till elitserien har Daniel Billman figurerat som 
linjeman. 
 
* Övriga uppdrag hänvisas till verksamhetsberättelsen 
 
*Turneringar 



 
 
 
 

Viking Cup i Västerås, Rörik Cup i Köping, Ekos Cup i Köping, Ekström 
Memorial Cup i Sala, KIK-Cupen i Kungsör.  
 
* Daniel Billman och Tommy Normann har ej erlagt medlemsavgift under 
året och kommer därför få betala dubbelt nästa år. 
  

 
6 Föredragande av årets ekonomiska redogörelse samt revisorns 
kommentar 

Ett resultat på + 2 811,50, redovisas. 
Kassan den 1 maj 2006 var 1377 
24 026,28: - fanns på banken samma datum 

 
7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2005/2006, i enlighet med revisorns rekommendation. 
 
8 Fastställande av avgifter för kommande säsong 

Medlemsavgiften förblir 200 kronor för aktiva och 100 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 (väljs på 1 år) 

PG Svedberg väljs om som ordförande för VIDK 
 
12 Ej Val av Vice Ordförande  

Niclas Sundqvist har ett år kvar som vice ordförande 
 
13 Ej Val av sekreterare  

Anderas Lundén har ett år kvar som sekreterare. 
 
14 Val av kassör (väljs på 2 år) 
   Patric Andersson valdes som kassör. 
 
15 Val av ledamot (väljs på 1 år) 

Anders Sundström valdes till ledamot. 
 

16 Val av 2 stycken suppleanter (väljs på 1 år var) 
Jimmy Spolander och Andreas Danielsson valdes till suppleanter 



 
 
 
 
 
17 Val av revisor (väljs på 1 år) 

Joakim Gunnarsson valdes till revisor 
 
18 Val av revisorsuppleant (väljs på 1 år) 

Emma Rauch valdes till revisorsuppleant 
 
19 Val av klubbens kontaktperson 

Mötet beslutar att ordförande PG Svedberg även är kontaktperson för 
VIDK 

 
20 Val av Sammankallande för Valberedningen (väljs på 1 år) 

Jonas Hasler valdes till sammankallande. 
 
21 Val av 2 stycken ledamöter till Valberedningen (väljs på 1 år var) 

Emil Larsson och Mårten Andersson valdes som ledamöter till 
valberedningen. 

 
22 Eventuellt inval av nya Hedersmedlemmar 

Leif Höiby kom upp som ett förslag men då Leif fortfarande är aktiv blev 
beslutet att man avvaktar ett år till. Även Joakim Gunnarsson 
nominerades till hedersmedlem, och beslut om detta kommer att ske på 
nästa årsmöte då vi förhoppningsvis är fler på mötet som kan vara med 
och besluta. 

 
23 Utdelning av utmärkelser och priser 

Inga detta år 
 
24 Nästa årsmöte 
Kommer troligtvis att bli en favorit i repris, nämligen Prag. Omröstning 
kommer att hållas på hemsidan. För att undvika de som anmäler sig, för 
att sedan dra sig ur, kommer anmälan först bli godkänd då en 
delbetalning av resan gjorts. 
 



 
 
 
 
25 Övriga frågor 
 
Sponsorer 

Viktig punkt för nästa år, Då VIDK inte haft någon sponsor detta år och 
för att öka engagemanget att få någon, ökas andelen till 15 % av 
sponsorpriset att tillfallas den person som kan rekrytera en sponsor till 
klubben. 
 

26 Lagfoto 
 
27 Mötets avslutning 
 
 
 
………………………………………………. 
Andreas Lundén, sekreterare 


