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DAGORDNING  
1. MÖTETS ÖPPNANDE  

2. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE  

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

4. VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE SAMT JUSTERINGSMAN 
TILL MÖTET  

5. VERKSAMHETSBERÄTTELSE (Se sid 3-5)  

6. KASSABERÄTTELSE (Se sid 6-9) 

7. BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN  

8. VAL AV FÖRENINGSORDFÖRANDE, TILLIKA STYRELSENS 
ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR (Se sid 10 för 
valberedningens förslag)  

9. VAL AV TVÅ ÖVRIGA LEDAMÖTER TILL STYRELSEN FÖR EN TID 
AV TVÅ ÅR (Se sid 10 för valberedningens förslag)  

10. VAL AV ORDFÖRANDE SAMT TVÅ LEDAMÖTER TILL 
   VALBREDNINGEN FÖR EN TID AV ETT ÅR  

11. BESLUT OM MEDLEMSAVGIFTER  

12. BEHANDLING AV FÖRSLAG VÄCKTA AV STYRELSEN(Se sid 
  10)  

13. BEHANDLING AV FÖRSLAG INKOMNA TILL STYRELSEN 
  SENAST EN VECKA FÖRE ÅRSMÖTET  

14. MÖTETS AVSLUTANDE  
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VIDK ÅRSMÖTE  
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/2021  

 
 
 

VIDK’s verksamhetsår är genomfört. I och med detta vill styrelsen kortfattat redogöra för 
klubbens verksamhet under säsongen 2020/2021.  

STYRELSEN  
Antalet styrelsesammanträden har under det gångna året varit 2 st. Styrelsen har också haft 
kontakt mellan mötena vid behov. 
Styrelsens sammansättning har varit enligt följande: 

• Ordförande:  Emil Thunberg 
• Kassör:  Martin Kallin 
• Sekreterare:  Johan Engvall 
• Ledamot:  Daniel Jonsson 

Niklas Johansson 
• Suppleant:  Marcus Jansson 

 
• Valberedning:  Emil Johansson (sammankallande) 

Daniel Winge 
Axel Forsberg 

Medlemmar 
Medlemsförteckning för VIDK idag:  
15 Hedersmedlemmar 

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

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

24 Aktiva medlemmar 

• Adam Skantz 
• Axel Forsberg 
• Emil Johansson 
• Niklas Johansson 
• Daniel Jonsson 
• Martin Kallin 

• Niclas Sundqvist 
• Hampus Söder 
• Emil Thunberg 
• Kent Westergren 
• Kenneth Forsberg 
• Viktor Andersson 
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• Isac Manner 
• Marcus Jansson 
• Oscar Nyberg 
• Fredrik Lundin 
• Christian Ofstad 
• Johan Draws 

• Ludvig Ryding 
• Niclas Karlsson 
• Albin Olsson 
• Andrej Gharaei 
• Johan Ryding  
• Felix Puustinen 
 

2 Passiva medlemmar 

• Markus Lindvall 
 

• Ola Andersson 

Totalt 41 medlemmar. Vi minskar tyvärr med 1 aktiv medlem, vi tror dock på en liten ökning 
igen nästa år. 

Turneringar/Tillsättning 
VIDK har under gångna säsongen inte genomfört någon tillsättning. 

Övriga händelser under året 
Rasligan var mycket uppskattad i år också, trots väl avkortad säsong pga Coronapandemin. 
Vi vill rikta ett litet tack till dem högst upp i ligan som bidragit till många skratt under 
säsongen och höjd stämning under årsmötet. 

• Flest poäng:  Axel Forsberg (18 poäng) och Niclas Sundqvist (18 poäng) 
• Största rasarn:  Viktor Andersson (4 ras) 
• Ofällbar:  Tyvärr ganska många då säsongen inte blev så lång. 

VIDK-Open spelades i strålande solsken på Västerås GK den 1 augusti. Den som bemästrade 
bana bäst var Niclas Karlsson som segrade i tävlingen och i den prestigefyllda ”Long-drive”-
tävlingen segrade Johan Engvall.  
En annan minnesvärd notis från tävlingen är Emil Sundqvists aningen otursamma besök på 
akuten.  
VIDK’s hemsida uppdateras någorlunda kontinuerligt. Johan Engvall gör som vanligt ett 
förträffligt arbete som klubbens ständige sekreterare sedan lång tid tillbaka.  

Ekonomi 
Framgår av den ekonomiska redogörelsen som redovisas i årsredovisningen. 
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Slutord 
I denna verksamhetsberättelse sätter vi punkt för det gångna verksamhetsåret. Denna 
säsong blev väl inte vad någon hoppats på, säsongen ställdes in nästan innan den startat. Vi 
har enstaka medlemmar högre upp i seriesystemet som fått döma men den stora delen av 
våra medlemmar har som resten av världen hållit i och hållit ut. Corona-pandemin satte 
stopp för föreningens uppskattade avslutningsaktiviteter och tvingade fram föreningens 
andra raka digitala årsmöte. Med förhoppning om att alla får vara friska och att världsläget 
förändras till det bättre så ser vi fram emot nästa säsongs trivselaktiviteter och framförallt 
en säsongsavslutning med hockey-vm i vårt östra grannland.  
Styrelsen tackar för förtroendet från medlemmarna och ser fram emot en ny spännande 
säsong 2021/2022 där nya utmaningar väntar.  
 
Köping 2021-05-21 
Emil Thunberg 
Ordförande 
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Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar  

ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 1 ÅR  
Avgående Ordförande: Emil Thunberg  
Förslag på ny: Michael Johansson 

LEDAMÖTER FÖR EN TID AV 2 ÅR 
Avgående: Martin Kallin och Daniel Jonsson 
Förslag på nya: Martin Kallin och Daniel Jonsson   

Inkomna Motioner  

1. Styrelsen önskar välja in en suppleant på 1år, förslag på Marcus Jansson. 
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Protokoll 

Deltagare: 
Emil Thunberg, Anders Sundström, Axel Forsberg, Emil Sundqvist, Johan 
Engvall, Daniel Jonsson, Martin Kallin, Isac Manner, Markus Lindvall, Niclas 
Karlsson, Niklas Johansson, Victor Andersson, Emil Johansson, Daniel Winge, 
Ola Andersson.  

1. Thunberg hälsade samtliga välkomna till det andra digitala årsmötet som 
pandemin tyvärr har bidragit till. Thunberg förklarade även mötet 
öppnat. 

2. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande 
3. Dagordningen godkändes av årsmötet 
4. Emil Thunberg valdes till ordförande, Johan Engvall valdes till sekreterare 

och Anders Sundström till justeringsman för mötet. 
5. Emil gick igenom verksamhetsberättelsen som inte var alltför välfylld i 

och med den korta säsongen, inga ytterligare frågor dök upp under 
dragningen dock så uppmärksammades ett fel på årtal i slutorden, 
verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

6. Martin Kallin gick igenom årets ekonomi och konstaterade inte särskilt 
mycket har hänt under det gångna året med anledning av pandemin, 
Martin passade dock på att hylla Niklas Johansson och Marcus Jansson 
för att dem har fixat sponsorer och därmed bidragit till föreningens 
ekonomi, inga frågor kom upp och kassaberättelsen godkändes och lades 
till handlingarna. 

7. Styrelsen beviljades ansvarsbefrielse av årsmötet 
8. Michael Johansson och Emil Thunberg som förslag till ordförande, dock 

så ströks Michael efter tolkningar av stadgar och RF’s stadgar som kräver 
att en måste ha varit aktiv domare för att kunna vara medlem i 
föreningen och därmed styrelsen. Efter en kort diskussion och tillägg från 
valberedning att de bör ha fått infon innan gällande stadgarna, styrelsen 
höll med om detta men med förklaringen att så inte skett är pga 
pandemin och i vanliga fall så bjuds valberedningen in till styrelsemöte 
innan årsmötet för genomgång. Emil Thunberg valdes av årsmötet för en 
tid av ett år. 

9. Martin Kallin och Daniel Jonsson som förslag för en tid av två år. Martin 
och Daniel valdes till ledamöter för en tid av 2 år av årsmötet. 

10. Sittande som förslag, dvs Emil Johansson som ordförande, Axel Forsberg 
och Daniel Winge som ledamöter. De valdes av årsmötet för en tid av 1 
år. 
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11. Förslag på oförändrade medlemsavgifter samt på en ökning till 400kr för 
aktiva, efter argumentation för båda förslagen mellan medlemmarna så 
genomfördes en omröstning. Även ett tillägg från medlemmarna till 
styrelsen kom om att det kanske bör vara dags att köpa in nya bagar till 
medlemmarna, styrelsen tar med sig detta. Förslaget på oförändrade 
medlemsavgifter fick 13 röster och ökningen fick 1 röst, förslaget på 
oförändrade medlemsavgifter godkändes således av årsmötet. 

12.  Inkomna motioner:  
a. Årsmötet valde in Marcus Jansson som suppleant för en tid av 1 år. 

13.  Se ovan. 
14. Emil tackade för visat intresse och förtroendet att vara ordförande 

ytterligare ett år samt att han ser fram emot att träffa alla på kursen. 
Emil förklarade också mötet avslutat. 

 

Västerås och Sundbyberg 23/5-21 

 

______________________   __________________ 
Anders Sundström    Johan Engvall 
Justeringsman    Sekreterare 

 


