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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 
Patric Anderson 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 vissa 
Allsvenska och Elit funktionärer även detta år valt att hålla sig utanför 
klubben. 
 
6 Föredragande av årets ekonomiska redogörelse samt revisorns 
kommentar 
Andreas Lundén 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 
Denna punkt ligger utanför vad VIDK har möjlighet att påverka. 
 
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 2008/2009 
 
12 Val av Vice Ordförande ( Ej omval ) 
Niclas Sundqvist har 1 år kvar 
 
13 Val av sekreterare (Ej omval) 
Stefan Dunbäck har 1 år kvar 
 
14 Val av kassör (Ej omval) 
Andreas Lundén fyllnadsval gäller 1 år till. 
 
15 Val av ledamot ( Nyval 1 år ) 
Johan Engvall valdes av årsmötet till ledamot. 

 
16 Val av 2 stycken suppleanter (Nyval 1 år ) 
Markus Lindvall och Emil Thunberg valdes av årsmötet till suppleanter 
 
17 Val av revisor ( Nyval 1 år ) 
Freddie Rinderud valdes av årsmötet till revisor 
 
18 Val av revisorsuppleant ( Nyval 1 år ) 
Rikard Lindvall 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)  
Jonas Hasler valdes av årsmötet till sammankallande. 
 
21 Val av 2 stycken ledamöter till Valberedningen ( Nyval 1 år) 
Daniel Winge och Kent Westergren valdes som ledamöter till valberedningen. 
 
 
 
 
22 Eventuellt inval av nya Hedersmedlemmar 
Roger Larsson valdes in redan förra året men har ej mottagit något diplom 
ännu. Styrelsen skall åtgärda detta omgående. 
Mötet beslutade att välja in Leif Höiby som hedersmedlem då han efter 
många år nu inte längre är aktiv inom förbundet. Leif har gjort mycket för 



domarna i Västmanland genom åren och förtjänar därför ett att bli  
hedersmedlem i VIDK. 
 
23 Val av Webbmaster för www.vidk.se  
Freddie Rinderud valdes av årsmötet in som ny Webbmaster för VIDK. Patric 
Anderson som varit den drivande kraften bakom framtagandet av denna 
utmärkta sida tackades för de år som varit och kommer nu att lämna över 
uppdraget till Freddie med allt vad detta innebär. 
 
24 Utdelning av utmärkelser och priser 
- Daniel Magnusson fick redan förra året priset som året VIDKare. Han har 
dock ännu ej fått mottaga något pris. Styrelsen ser till att detta åtgärdas 
omgående. 
- Årsmötet beslöt att ha en omröstning till detta pris på hemsidan till nästa 
år, där man kan gå in och rösta/motivera varför någon skall få detta pris till 
nästa säsong. 
- Inget pris utdelades detta år till året VIDKare. 
- Niclas Sundqvist som vann VIDK golfturnering i Prag förra året har heller 
inte fått något pris för detta. Han kan dock tänka sig att skänka detta till 
bättre behövande. 

 
25 Utbetalningar från föreningarna 
Det har framkommit att vissa klubbar inte följer avtalet och missköter 
utbetalningarna till funktionärerna. Anders Sundström tar med sig denna 
fråga till årsmötet med Västmanland och hoppas på att få till en förbättring 
till nästa år. 
 
26 Nästa årsmöte 
Sedan tidigare är det bestämt att årsmötet nästa år kommer att hållas i 
Barcelona. Detta år genomfördes därför i budget-variant för att spara pengar 
till nästa säsong. Det kommer dock ändå att bli ganska dyrt att åka på 
fotbollsresa, så därför kommer 2 förslag att presenteras till hösten. Ett med 
bara flyg och hotell och ett helpaket där även fotbollsbiljett är inkluderad. 
Årsmötet kommer att hållas i April/Maj beroende på spelschema. En 
delbetalning på anmälningsavgiften kommer att tas in redan på hösten. 
 
27 Övriga frågor 

Beslut i dessa frågor togs av årsmötet i Stockholm redan 
nu: 

- Hårdare tag önskas för de passiva medlemmarna. Har man inte 
betalt in medlemsavgiften till sista september, är man inte 
medlem under resten av säsongen och kan därför inte heller 
närvara på årsmötet. 
- Andreas Lundén kommer att nästa säsong samla in avgiften till 

http://www.vidk.se/


VIDK redan under Allsvenska kursen. Niclas Sundqvist kommer att 
göra det samma på Div1 kursen. 
- Passiva medlemmar kommer inte att subventioneras lika mycket 
för årsmötesresan då de inte är med och dömer i VIDKs 
turneringar. 

- Förslag om fler träffar under vinter och sommar kom åter upp. Styrelsen 
meddelade att detta har gjorts försök vid många gånger under åren och 
resultatet ’ 
 
28 Lagfoto 
 
29 Mötets avslutning 
Föreningens ordförande Anders Sundström avslutade mötet med att tacka 
alla som kommit till Stockholm och passade på att önska alla en trevlig 
vistelse i stan. Vi passade även på att beklaga att så få kunde komma till 
årsmötet och att några fastnade i trafiken och inte han till årsmötet i tid.  
 
 
 
………………………………………………. 
Patric Anderson, sekreterare 


