Proposition
# 1 Proposition 2020
Styrelsen vill att årsmötet röstar om att ge styrelsen möjlighet att betala ut styrelsearvode till sina
styrelsemedlemmar om maximalt totalt ett prisbasbelopp att fritt fördela.
# 1 Motion 2020
Krav på meriterade och kvalificerade tränare från och med U14
Järfälla HCs styrelse meddelade 9 mars 2019 i ett medlemsbrev att ett strategiskt styrelsebeslut
tagits under hösten 2018 om att lag i föreningen i största möjliga mån skulle undvika föräldratränare
från och med U13/U14. Eftersom det ett år senare ännu inte kommit ut någon mer information om
denna strategi eller uppföljning av/plan för hur detta ska uppnås, kommer härmed ett förslag till
förtydligande för årsstämman att besluta om:
• Att det från föreningens sida ska finnas en tydlig tränarstrategi från U14 om att minst en av
tränarna ska vara meriterad och ha tillräckliga kvalifikationer på tillräckligt hög nivå för att kunna ha
ett lag i högsta serien för åldersgruppen.
• Att en budget avsätts från föreningen för att täcka kostnaden för detta om 50.000 kr per säsong
med början 2020/2021. Önskar laget lägga mer pengar än så, tas dessa pengar ut från ökad
föreningsavgift/spelaravgift för säsongen för spelarna i laget i fråga.
• Att föreningen ansvarar för att hitta och presentera ett förslag till föräldragruppen på meriterad
och kvalificerad tränare (enligt ovan ovan) senast februari innan nästkommande säsong.
• Att föräldragruppen ska kunna besluta huruvida föreningen förslag på tränare eller befintliga
föräldratränare är mest lämpade för laget (via majoritetsbeslut) så till vida föräldratränare uppfyller
de krav på kvalifikationer och meriter som föreningen ställer på extern tränare.
• Att den av föreningen avsatta tränarbudgeten i ovan fall ska kunna användas för att avlöna även
föräldratränare om de har tillräckliga meriter och kvalifikationer och väljs enligt ovan av
föräldragruppen.
Med vänlig hälsning
Therese Rudslätt Debou
Medlem i Järfälla HC och med barn i team 06, team 08 och hockeyskola

Styrelsen:
Det är styrelsens ansvar att tillsätta tränare till J18, J20 och A-laget. För att bli en attraktiv förening
har vi även avsatt medel som ska underlätta för ungdomslagen att kunna rekrytera in
ungdomstränare. Från U8 till U16 är det föräldrarna som ansvarar för att organisationen kring laget
fungerar. En extern tränare kommer med största sannolikhet påverka spelaravgiften för den
årskullen, som alla andra föreningar gör i Stockholm (Täby HC har tagit ca 2000 kronor per spelare).
Styrelsen bestrider därför motionen.

# 2 Motion 2020
Krav på att alla anställningar i klubben sker öppet och att den mest lämpade kandidaten anställs
För att säkerställa att alla anställningar klubben gör sker öppet och att den mest kvalificerade
kandidaten anställs, kommer härmed ett förslag för årsstämman att besluta om:
• Att alla lediga tjänster där klubben avser anställa, ska annonseras minst 2 veckor tydligt på
klubbens hemsida
• Att det ska finnas en tydlig jobb beskrivning och kravprofil för varje tjänst som är ledig, och att
denna ska vara en del av jobbannonsen.
• Att klubben ska anställa den mest lämpade kandidaten av de ansökningar som inkommit.
• Att klubben ska kunna redogöra vid nästkommande årsmöte att ovan har blivit uppfyllt och att den
mest lämpade kandidaten är den som anställts, för de anställningar som gjorts under säsongen.
• Att det ska finnas en klausul i alla anställningskontrakt om att årsstämman kan häva anställningen
om årsstämman anser att ovan krav ej har uppfyllts.
Med vänlig hälsning
Therese Rudslätt Debou
Medlem i Järfälla HC och med barn i team 06, team 08 och hockeyskola
Styrelsen:
Styrelsen tillsätts av medlemmarna vid årsstämman. Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens
intresse och medel. Styrelsens styrdokument är JHC:s stadgar samt diverse beslut från årsstämman.
Styrelsens arbete kontrolleras av revisorerna. Eventuella rekryteringar har skett bland annat genom
nyhetsbrevet till föreningen. Styrelsen bestrider därför motionen.

