
Järfälla Hockey Club – Årsmöte 
 

 

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 (se bilaga 2) 

 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 

 Tony Granda och Anders Skyllkvist godkändes av stämman som revisorer 

 

§ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

# 1 Proposition Fördelning av föreningens positiva resultat avseende säsongen 2018/2019 

 Föreningen uppvisar för säsongen 2018/2019 ett positivt resultat om ca 500 000 kr. 
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Detta bland annat  genom ökade intäkter gällande både hemmacuper, kioskintäkter och LOK-stöd. 

 

Då samtliga ungdomslag bidragit till dessa intäkter föreslås en fördelning av föreningens vinst till 

samtliga ungdomslag om 30 000 kr vardera. Beloppet insättes på lagens lagkonton och för 

tydlighetens skull gäller det dessa lag; 

Team 04/05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 och 12.  

Totalt belopp att tillfalla lagen är således 240 000 kr.  

 

 

#  1 Motion 2019 

Hej, 

Jag har som förslag att föreningen beställer in medaljer. 

En stor beställning skulle bli billigare. Vi kan även ge den egen design med ex loggan och med text på 

logga eller graverat på baksidan Kronwall Cup. 

Inga årtal eller åldersgrupper (U12) gör att de går att använda flera säsonger. 

Lagen kan sedan köpa av kansliet inför cup för inköpspriset, alltså utan påslag. 

Med vänlig hälsning, 

Ia Bianchi 

Team 05/04 

 

Styrelsen: 

Styrelsen föreslår att kansliet rekommenderar en leverantör gällande medaljbeställning. Hur lagen gör 

med medaljer och priser varierar och vi vill undvika att sitta på ett outnyttjat medaljlager. 

 

 

#2 Motion 

Hej, 

Med anledning av att jag hört att en del 70-talister inte får fulla lag i årets Reunion, och en del lånar in 

spelare utifrån Järfälla, föreslår jag följande... 

Reunion, en dag varannat år. 

Herrar Veteran Cup, en dag med inbjudna lag utifrån, varannat år. 

I övrigt kanske det snart är dax för 80-talister och då kanske 70-talister utgår eller så kör 

79/80/herrveteraner vart tredje år. 

Med vänlig hälsning, 

Ia Team 05/04 

 

Styrelsen: 

Då Reunion Cup har ungefärligt samma deltagarantal varje år och inga lag har uttryckt problem och 

eventet är mycket uppskattat avslår styrelsen motionen. 

 

 

# 3 Motion 

Bålsta Kommun kommer nästa säsong byta ut sitt aggregat för is. Då kommer isen ligga året om, då 

det blir billigare för kommunen, än att stänga av och på aggregatet. 

Jag önskar Styrelsen uppvaktar kommunen med frågan om de kan byta ut vårat aggregat för året runt 

is. 

Det går således för kommunen att finansiera aggregat med att hyra ut isen till olika företag som arbetar 

med att hålla camper och kurser. 
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Vi som förening i kommunen skulle få betala ”kommunpris” året runt, 55 kr/h, med reservation att jag 

inte vet exakt vad vi betalar �. 

Med vänlig hälsning, 

Ia Bianchi Team 05/04 

 

Styrelsen: 

Styrelsen har under säsongen haft regelbunden kontakt med kommunen gällande föreningens 

verksamhet. Kommunen har planer på att renovera ishallen i Järfälla och vi har även Kallhälls ishall 

att tillgå för de yngre lagen. Med anledning av det har inte behov för ytterligare istid ansetts föreligga. 

Styrelsen välkomnar en arbetsgrupp som kan titta på frågan gällande året runt-is separat och presentera 

en ekonomisk kalkyl för både kommunen och styrelsen, att använda för vidare diskussion framåt med 

kommunen. 

 

 

# 4 Motion  

Hej, 

Det här inte en direkt motion utan en uppmaning till Styrelsen att i år presentera JHC Modellen som 

inte gick igenom vid årsstämman 2018. 

Jag vill att Styrelsen klargör när vi tar JHC Modellen i bruk och om det stämmer att det så länge inte 

JHC Modellen röstats igenom, är det Red White Blue - Line som gäller. 

Red Blue White -Line skall uppföras på hemsidan och arbetas efter i samtliga ungdomslag. 

Det är för ungdomslagen inom JHC viktigt att det finns dokument för hur vi ska jobba. 

Det är även mycket viktigt att visa besökare av vår hemsida vad vi står för och jobbar efter. 

Med vänlig hälsning, 

Ia Bianchi 

 

Styrelsen: 

Den s.k. JHC-modellen eller jämförbart dokument,  är viktig för föreningen och styrelsen har som 

målsättning att en grupp ska  färdigställa och förankra dokumentet under säsongen 19/20. 

 

 

# 5 Motioner – Juniorverksamhet 

Styrelsen ska under 19/20 arbeta med att säkerställa att det finns en ekonomisk och organisatorisk 

förutsättning att starta upp ett J-lag till säsongen 20/21 

Charlotta Lanthén 

 

Styrelsen: 

Det finns redan ekonomiska förutsättningar att starta upp ett J-lag redan till denna säsong. Eftersom 

det ännu är osäkert med spelare har styrelsen avvaktat med organisatoriska dito. 

# 6 Motion – Generellt alkohol- och drogförbud 

Det ska råda alkohol- och drogförbud inom ramen för JHCs verksamhet och lokaler. Med verksamhet 

menas, hockeyskola, träningar, seriespel, event med lokaler menas ishall med tillhörande 

omklädningsrum, café och klubbrum. 

Undantag ska kunna ges efter ansökan hos styrelsen för godkännande. Alkoholförbudet gäller alla som 

vistas inom JHCs lokaler 

Charlotta Lanthén 

 

Styrelsen:  
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Motionen bifalles 

 

 

# 7 Motion 

Motion - intäkter vid seriespel, cupspel och andra event 

Den vinst som genereras vid seriespel, cupspel och andra event ska delas 50 % till JHC, 50 % till det 

lag som arrangerar eventet. Eventuell vinst på hembakat som säljs i caféet ska 100 % tillfalla värdlaget 

Charlotta Lanthén 

 

Styrelsen: 

Styrelsen bifaller att eventuell vinst på hembakat till 100 % tillfaller värdlaget. Förtjänsterna från  

kiosken från seriespel går tillbaka till lagen i och med att föreningen har låga avgifter. 

 

 

# 8 Motion - A-lagshockeyns ekonomi 

A-lagshockeyn skall vara självförsörjande och bedrivas med egna ekonomiska medel. 

Ungdomshockeyn och hockeyskolan ska inte längre bidra med ekonomiska medel för att driva A-

laget, utan alla överskott av inkomster och sponsring genererade i någon form av ungdomshockeyn 

och hockeyskolan ska gå tillbaka till ungdomslagen och hockeyskolan. 

Revisor Charlotta Lanthén intygar att det är från en JHC-medlem  (betald) 

 

Styrelsen: 

Styrelsens ekonomiska bedömning är att A-lagets kostnader i ringa del belastar ungdomshockeyn och 

hockeyskolan. Styrelsens arbetar aktivt på att A-laget ska bli helt självförsörjande bland annat genom 

mer sponsorintäkter och åskådare till matcherna. 

 

 

# 9 Motion - A-lagets organisation 

Ungdomshockey  och hockeyskolan ska endast på frivillig basis bidra med arbetskraft under pågående 

seriespel eller Cupspel som A-laget deltar i. Eventuella intäkter ska delas lika mellan A-laget och det 

lag som bidrar med arbetskraft. 

Revisor Charlotta Lanthén intygar att det är från en JHC-medlem  (betald) 

 

Styrelsen: 

JHCs mål är att vara en föreningen med låga avgifter. Genom att alla lag hjälper till i kiosken får 

föreningen stora intäkter som sedan kan användas till alla våra lag. Vid A-lagsmatcher drar kiosken in 

ca 2500 kronor och de spelar ungefärligt 20 matcher. Tack vare att vi hjälps åt vid sådan här tillfällen 

kan föreningen i år ge ut 30 000 kronor till ungdomslagen. 
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