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1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman till mötet
5. Verksamhetsberättelse - se sid 4-6
6. Kassaberättelse - se sid 7 och 8
7. Revisionsberättelse se sid 9
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av Föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande för en 
    tid av ett år
10. Val av två övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
12. Val av Ordförande samt två ledamöter till valberedningen för 
      en tid av ett år
13. Beslut om medlemsavgifter
14. Behandling av förslag väckta av styrelsen
    - Stadgeändringsförslag, ta bort att årsmötet måste hållas  
       inom Västmanlands gränser. 
    - Stadgeändringsförslag, Lägga till att ordförande och kassör 
       har rätt att teckna föreningen så att det blir lättare för  
       personer som tar över efter oss att ta över kontot. 
15. Behandling av förslag inkomna till styrelsen senast en vecka 
      före årsmötet
16. Mötets Avslutande
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VIDK	  ÅRSMÖTE	  	  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	  2014/2015	  	  

	  

	  

VIDK’s	  verksamhetsår	  är	  genomfört	  och	  i	  och	  med	  detta	  vill	  styrelsen	  kortfattat	  redogöra	  för	  
klubbens	  verksamhet	  under	  säsongen	  2014/2015.	  	  

STYRELSEN	  	  
Året	  började	  med	  nytt	  värmeställ	  och	  ny	  domarväska	  till	  alla	  som	  ville	  ha,	  där	  man	  fick	  betala	  
en	  liten	  slant	  själv.	  Sedan	  återupptogs	  VIDK	  OPEN	  golftävling	  från	  forna	  tider.	  Ett	  uppskattat	  
event	  som	  fått	  nya	  vandringspriser	  och	  nu	  en	  spikad	  helg	  för	  varje	  år.	  Antalet	  
styrelsesammanträden	  har	  under	  det	  gångna	  året	  varit	  8	  st.	  Styrelsens	  sammansättning	  har	  
varit	  enligt	  följande:	  

• Ordförande:	  Martin	  Kallin	  
• Vice	  Ordförande:	  Sebastian	  Enlund	  
• Kassör:	  Ola	  Andersson	  
• Sekreterare:	  Johan	  Engvall	  
• Ledamot:	  Stefan	  Malmström	  &	  Emil	  Thunberg	  
• Revisor:	  Walter	  Pickl	  
• Revisorsuppleant:	  Erik	  Karlsson	  
• Valberedning:	  Adam	  Skantz,	  Markus	  Lindvall	  &	  Joel	  Hammar	  

Medlemmar	  
Medlemsförteckning	  för	  VIDK	  idag:	  	  

14	  Hedersmedlemmar	  

• Gösta	  Andersson	  
• Ingemar	  Johansson	  
• Lars	  Gunnarsson	  
• Ove	  Dahlberg	  
• Robert	  Lahti	  
• Irja	  Kesti	  
• Håkan	  Lahti	  

• Arne	  Bagge	  
• Kent	  Testoni	  
• Roger	  Larsson	  
• Leif	  Höiby	  
• Anders	  Sundström	  
• Andreas	  Lundén	  
• Patric	  Andersson	  

	  

	   	  



22	  Aktiva	  medlemmar	  

• Ola	  Andersson	  
• Stefan	  Edlund	  
• Johan	  Engvall	  
• Sebastian	  Enlund	  
• Axel	  Forsberg	  
• Jonken	  Gustafsson	  
• Eric	  Hammar	  
• Joel	  Hammar	  
• Emil	  Johansson	  
• Martin	  Kallin	  
• Erik	  Karlsson	  

• Stefan	  Malmström	  
• Sebastian	  Meglic	  	  
• Axel	  Nicklasson	  
• Johan	  Pickl	  
• Adam	  Skantz	  
• Jimmy	  Spolander	  
• Niclas	  Sundqvist	  
• Hampus	  Söder	  
• Emil	  Thunberg	  
• Kent	  Westergren	  
• William	  Wiklund	  

2	  Passiva	  medlemmar	  

• Markus	  Lindvall	  
• Leif	  Höiby	  

	  

	  

Totalt	  anmärkningsvärda	  38	  medlemmar.	  VIDK	  vill	  passa	  på	  att	  gratulera	  Adam	  Skantz	  som	  
fått	  en	  ordinarie	  plats	  i	  Division	  1.	  

Turneringar	  
VIDK	  har	  under	  gångna	  säsongen	  genomfört	  två	  turneringar,	  Resport	  Trophy	  i	  
Hallstahammar,	  Västerås,	  Surahammar,	  Sala	  och	  Fagersta	  samt	  Gurkapucken	  i	  Västerås	  och.	  	  

Resport	  Trophy	  är	  en	  ny	  turnering	  i	  länet	  för	  pojkar	  13	  där	  VIDK	  tog	  ansvaret	  att	  tillsätta	  
både	  HD	  och	  linjemän	  (föreningsdomare).	  Domarinsatsen	  fick	  bra	  kritik	  från	  deltagande	  lag	  
och	  föreningsdomarna	  med	  föräldrar	  var	  mycket	  nöjda	  med	  den	  coachning	  de	  fick	  av	  de	  
äldre	  VIDK-‐domarna.	  

Som	  vanligt	  ger	  detta	  engagemang	  ett	  litet	  tillskott	  till	  föreningens	  ekonomi.	  

Övriga	  händelser	  under	  året	  
Grisligan	  har	  körts	  med	  ett	  bristande	  intresse.	  Varför	  vi	  till	  nästa	  år	  avskaffar	  denna	  om	  vi	  
inte	  kommer	  på	  ett	  enklare	  sätt	  att	  rapportera	  matcher.	  Endast	  7	  domare	  kom	  upp	  i	  
tillräckligt	  många	  rapporterade	  matcher.	  

Griströjan	  uteblev	  då	  den	  försvunnit	  från	  föregående	  säsong.	  En	  ny	  kommer	  inskaffas	  till	  
nästa	  säsong	  då	  den	  är	  mycket	  uppskattad.	  

• Högsta	  snittpoäng:	  Sebastian	  Enlund	  (1,90)	  
• Lägst	  snittpoäng:	  Axel	  Nicklasson	  
• Flest	  antal	  rapporterade	  matcher:	  Axel	  Forsberg,	  Emil	  Johansson,	  Martin	  Kallin	  



En	  mittsäsongsträff	  anordnades	  i	  Västerås	  tillsammans	  med	  DFK	  med	  start	  på	  Rocklund	  där	  
vi	  spelade	  hockey.	  Kvällen	  fortsatte	  för	  medlemmarna	  på	  Strike	  i	  Västerås	  med	  RACEROOM	  
och	  middag	  på	  Pitchers	  efteråt.	  

Ett	  event	  som	  skulle	  gå	  av	  stapeln	  ute	  på	  mälarens	  is	  fick	  ställas	  in	  pga.	  bristande	  is	  kvalitet.	  
Vi	  inser	  att	  det	  blir	  extremt	  svårt	  att	  genomföra	  med	  timing	  och	  lägger	  ned	  tanken	  på	  
eventet.	  

Stefan	  Malmström	  lyckades	  förlänga	  sponsorsavtalet	  till	  klubben	  (Caverion)	  som	  vi	  hoppas	  
på	  att	  kunna	  fortsätta	  samarbeta	  med	  kommande	  verksamhetsår.	  

VIDK’s	  nya	  hemsida	  uppdateras	  kontinuerligt.	  Johan	  Engvall	  har	  där	  gjort	  en	  jätteinsats.	  	  

Ekonomi	  
Framgår	  av	  den	  ekonomiska	  redogörelsen	  som	  redovisas	  i	  årsredovisningen.	  	  

Slutord	  
I	  denna	  verksamhetsberättelse	  sätter	  vi	  punkt	  för	  det	  gångna	  verksamhetsåret.	  Styrelsen	  
tackar	  för	  förtroendet	  från	  medlemmarna	  och	  ser	  fram	  emot	  en	  ny	  spännande	  säsong	  
2015/2016	  där	  nya	  utmaningar	  väntar.	  	  

	  

Västerås	  2015-‐05-‐06	  

Martin	  Kallin	  
Ordförande	  



 Västmanlands Ishockey Domar Klubb  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  15-05-09
 Preliminär

 Räkenskapsår: 14-05-01 - 15-04-30  Senaste vernr:  55
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 14-05-01 - 15-04-30

 Perioden  Ackumulerat
 Rörelsens intäkter mm

 Nettoomsättning
 3110  Sponsorintäkter  5 266,00  5 266,00
 3411  Aktivitetsavgifter  -6 055,00  -6 055,00
 S:a Nettoomsättning  -789,00  -789,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  4 400,00  4 400,00
 3990  Övriga ersättningar och intäkter  99 800,00  99 800,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  104 200,00  104 200,00

 S:a Rörelseintäkter mm  103 411,00  103 411,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4010  Inköp av varor och material  -16 771,00  -16 771,00
 4012  Ersättning till domare  -81 472,00  -81 472,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -98 243,00  -98 243,00

 Bruttovinst  5 168,00  5 168,00

 Övriga externa kostnader
 5420  Programvaror  -1 265,00  -1 265,00
 6230  Datakommunikation  -1 128,00  -1 128,00
 6570  Bankkostnader  -1 122,00  -1 122,00
 S:a Övriga externa kostnader  -3 515,00  -3 515,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -101 758,00  -101 758,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  1 653,00  1 653,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  1 653,00  1 653,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  1 653,00  1 653,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  1 653,00  1 653,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  1 653,00  1 653,00

 Resultat före skatt  1 653,00  1 653,00

 Beräknat resultat  1 653,00  1 653,00

 Västmanlands Ishockey Domar Klubb  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  15-05-09
 Preliminär

 Räkenskapsår: 14-05-01 - 15-04-30  Senaste vernr:  55
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 14-05-01 - 15-04-30

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1910  Kassa  -477,00  0,00  -477,00
 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  30 952,28  1 653,00  32 605,28
 S:a Kassa och bank  30 475,28  1 653,00  32 128,28

 S:a Omsättningstillgångar  30 475,28  1 653,00  32 128,28

 S:A TILLGÅNGAR  30 475,28  1 653,00  32 128,28

 BERÄKNAT RESULTAT***  30 475,28  1 653,00  32 128,28





Protokoll	  VIDK	  Årsmöte	  2014/15	  
	  
Datum:	  9/5-‐15	  	  
Plats:	  Skomakargatan	  3,	  Västerås	  	  
Deltagare:	  Johan	  Engvall,	  Martin	  Kallin,	  Sebastian	  Enlund,	  Stefan	  
Malmström,	  Emil	  Johansson,	  Kent	  Westergren,	  Sebastian	  Meglic,	  
Jonken	  Gustafsson.	  
	  

1. Martin	  hälsade	  samtliga	  välkomna	  i	  vanlig	  ordning	  och	  
förklarade	  mötet	  öppnat.	  
	  

2. Ja.	  
	  

3. Ja.	  
	  

4. Ordförande	  för	  mötet	  valdes	  Martin	  Kallin,	  sekreterare	  Johan	  
Engvall	  samt	  justeringsman	  Sebastian	  Enlund.	  
	  

5. Martin	  ledde	  oss	  igenom	  verksamhetsberättelsen	  med	  stor	  
passion	  och	  ingen	  utav	  medlemmarna	  hade	  några	  frågor	  som	  
behövde	  redas	  ut.	  
	  

6. Kassaberättelsen	  gicks	  igenom	  av	  styrelsen	  då	  kassören	  Ola	  
befann	  sig	  på	  annan	  ort,	  styrelsen	  gjorde	  dock	  ett	  utmärkt	  jobb	  
och	  inga	  frågetecken	  fanns	  hos	  medlemmarna.	  
	  

7. Bifalles	  (finns	  bifogad)	  
	  

8. Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet	  med	  ett	  rungande	  ja.	  
	  

9. Martin	  Kallin	  som	  förslag,	  Martin	  Kallin	  vald,	  Kent	  la	  dock	  ner	  
sin	  röst.	  
	  

10.	  Emil	  Thunberg	  och	  Ola	  Andersson	  som	  förslag,	  båda	  valda.	  
	  
11.	  Walter	  Pickl	  valdes	  som	  revisor	  och	  Sebastian	  Meglic	  som	  
	  	  	  	  	  	  	  revisorssuppleant.	  
	  
12.	  Emil	  Johansson	  valdes	  som	  ordförande	  och	  Jonken	  Gustafsson	  
	  	  	  	  	  	  	  och	  Axel	  Nicklasson	  som	  ledamöter	  för	  valberedningen.	  
	  



13.	  Beslut	  togs	  om	  att	  behålla	  tidigare	  medlemsavgifter.	  
	  
14.	  Inga	  förslag	  från	  styrelsen.	  
	  
15.	  Inga	  förslag	  inkomna	  från	  medlemmarna.	  
	  
16.	  Martin	  tackade	  för	  visat	  intresse	  av	  den	  lilla	  men	  ändå	  
	  	  	  	  	  	  	  betydelsefulla	  skara	  som	  kom,	  han	  passade	  även	  på	  att	  önska	  
	  	  	  	  	  	  	  alla	  en	  härlig	  som	  sommar	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
	  
	  
Västerås	  9/5-‐15	   	   	   	   Västerås	  9/5-‐15	  
	  
	  
_____________________________	   	   	   ____________________________	  
	  
Johan	  Engvall	   	   	   	   	   Sebastian	  Enlund	  
Sekreterare	   	   	   	   	   Justeringsman	  





VIDK - C/O Martin Kallin, Tegnérgatan 3, 723 34 Västerås


