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Årsmöte Järfälla Hockey Club 
 

Tid: torsdag den 13 juni 2019, kl. 18:00 

Plats: Klubbrummet  

 

Närvarande: Se bilaga 1 

 

 

Mötets syfte  

Årsmöte 

 

Dagordning 

 

§ 1  Mötets öppnande  

 Herr Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§ 2  Faställande av röstlängd 

 Röstlängd fastställd  

 

§ 3  Årsmötets behöriga utlysande 

 Årsmötet behörigt utlyst 

 

§ 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Mötesordförande Thomas Barklund och Petra Ahrnstedt som mötessekreterare 

 

§ 5 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

 David Lundgren och Fredric Kastevik valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare 

 

§ 6 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänd 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 1 maj 2018 – 30 april 2019) 1 maj 2018 – 30 april 2019 

 Godkänd av stämman 

 

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) 1 maj 2018 – 30 april 2019 

 Genomgång av förvaltningsberättelsen - godkänd av stämman 

 

§ 9 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning och fastställande av balansräkning 1 maj 

2018 - 30 april 2019 

 Revisionsberättelsen godkänd av stämman 

 

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 1 maj 2018 – 30 april 2019 

 Styrelsens fick ansvarsfrihet av stämman 

 

§ 11 Behandling styrelsens förslag 

 Styrelsens förslag bifölls 
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§ 12 Inkomna motioner 

 Motion 1 – styrelsens förslag bifölls 

 Motion 2 – styrelsens förslag bifölls 

Motion 3 – nytt svar på motionen -  att låta det vara som det är - bifölls efter diskussion 

(medlemmar maila gärna Johan Bergman på kommunens Bygg och Miljöförvaltningen för att 

trycka på för en renovering av ishallen alternativt en ny) 

Motion 4 – styrelsens förslag bifölls 

Motion 5 – styrelsens förslag bifölls 

Motion 6 – styrelsens förslag bifölls 

Motion 7 – styrelsens förslag bifölls. En vidare diskussion får föras om vad som räknas som 

hembakat (exempelvis smoothies) 

Motion 8 – Tillägg till protokollet:. Kassören håller ej med att A-laget kostnader i ringa del 

belastar ungdomshockeyn. Nytt svar på motionen – styrelsen ska arbeta aktivt på att A-laget ska 

bli helt självförsörjande bland annat genom mer sponsorintäkter och åskådare till matcherna. 

Styrelsen förslag bifölls 

Motion 9 – styrelsens förslag bifölls. Styrelsen ber kansliet ta fram en lista på hugade ungdomar 

som vill jobba extra i caféet 

 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhets- och räkenskapsåret 

 Verksamhetsplan och budget godkänd av stämman. 

 

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter 

 Stämman biföll styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften på 200 kronor 

 

§15 Val av styrelse 

Stämman godkände omval av Mattias Grötting. Följande medlemmar valdes in av stämman till 

styrelsen:  

 Andreas Frydén och Daniel Sörqvist. 

 Styrelsen får i uppgift att hitta en ny kassör. 

 Till suppleanter valde stämman Marie Randefalk och Fredric Kastevik. 

  

§ 16 Val av revisorer 

David Lundgren och Anders Skyllkvist godkändes av stämman som revisorer, Tony Granda som 

revisors suppleant. 

 

§ 17 Val av valberedning 

 Mattias Kronwall, Per Frylén och Daniel Lundgren godkända att fortsätta ett år till av stämman  

  

§ 18 Val av funktionärer enligt förslag i verksamhetsplan 

 Daif – Johan Holmström godkänd av stämman. 

 Istidsläggare – stämman godkänner att styrelsen utser lämpliga personer till istidsläggare. 

Materialaransvarig – stämman godkänner att styrelsen utser lämpliga personer till 

materialansvarig. 

Kioskansvarig – stämman bifaller att Irene Söderström fortsätter som kioskansvarig 

Rolbaansvarig – kommer ej längre behövas då vaktmästarna tar över all rolbajour. Pierre 

Bertilsson ser till att upprätta en riktig rolbajour som kommunen kan ta kontakt med vid sjukdom. 
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Hemsideansvarig – stämman godkänner att kansliet fortsätter vara hemsideansvarig. Kansliet ska 

dock uppdatera bilder och eventuellt förenkla, förbättra hemsidan. 

LOK-ansvarig – stämman godkänner att kansliet fortsätter vara ansvarig för inrapporteringen av 

stödet. 

  

§ 19 Övrig 

Lundgren tackade styrelsen för sitt arbete under året 

 

§ 20 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare    
Thomas Barklund  Petra Ahrnstedt 

 

 

 

 

 

Justerare   Justerare 

David Lundgren  Fredric Kastevik 
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Bilaga 1 

Närvarande: Thomas Barklund, Fredric Kastevik, Marie Randefalk, Johan Holmström, Petra 

Ahrnstedt, Ylva Rudström, Pierre Bertilsson, Ia Bianchi, Patrik  Debou, Andreas Fryden, Per Frylén, 

Marcus Green, Adam Johansson, Susanna Klingsell, Mattias Kronwall, Charlotta Lanthén, David 

Lundgren, Dennis Lundgren, Andreas Mindell, Fredrik Nordquist, Andreas Norrby, Linus Olsson, 

Jack Orlebäck,  Therese Rudslätt  Debou, Ylva Rudström, Anders Skyllkvist, Irene Söderström, 

Daniel Sörqvist, Niklas Thorin, Anette Tyche, Alexander Tyreskog, Katja Hydén, Jonas Klingsell, 

Johan Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


