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Årsmöte Järfälla Hockey Club 
 

Tid: söndag den 14 juni 2020, kl. 18:00 

Plats: Klubbrummet  

 

Närvarande: Se bilaga 1 

 

 

Mötets syfte  

Årsmöte 

 

Dagordning 

 

§ 1  Mötets öppnande  

 Herr Ordförande förklarar mötet öppnat 

 

§ 2  Fastsällande av röstlängd 

 Röstlängd fastställd, 29 betalande medlemmar upptagna i röstlängd 

 

§ 3  Årsmötets behöriga utlysande 

 Årsmötet behörigt utlyst 

 

§ 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Mötesordförande Thomas Barklund och Johan Holmström som mötessekreterare 

 

§ 5 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 

 David Lundgren och Therese Rudslätt Debou valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare 

 

§ 6 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänd 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 1 maj 2019 – 30 april 2020 

 Godkänd enhälligt av stämman 

 

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) 1 maj 2019 – 30 april 2020 

 Genomgång av förvaltningsberättelsen - godkänd enhälligt av stämman 

 

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

2019 - 30 april 2020 

 Revisionsberättelsen godkänd enhälligt av stämman 

 

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

 Styrelsen fick ansvarsfrihet av stämman enligt revisorns rekommendation 
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§ 11 Behandling styrelsens förslag 

Styrelsens förslag att få möjlighet att disponera ett prisbasbelopp att fördela som arvode för utfört 

arbete: 

Röstning om förslaget: 25 för och 4 emot. 

Beslutet ligger för ett år och sedan utvärdering inför nästa. 

Beslut ska tas om hur det ska utbetalas samt en tydlig motivering till medlemmarna 

 

§ 12 Inkomna motioner (se bilaga 2) 

 Motionen i sin helhet, styrelsens yttrande samt stämmans beslut finns sammanställt i bilaga 2 

 

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

verksamhets- och räkenskapsåret 

Verksamhetsplan godkändes enhälligt 

 

Budgeten revideras i enighet med beslut i paragraf 11 och godkändes enhälligt. 

Önskemål om mer transparens mot budget och föregående års resultat i årsredovisning och 

budget, samt nedbrytning på kostnadsställe(lag) och att arbeta mot att på sikt komma till 0-

budgetar. 

 

§ 14 Fastställande av medlemsavgifter 

 Stämman biföll styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften på 200 kronor 

 

§15 Val av styrelse 

Valberedningen presenterade följande kandidater: 

- Ordförande: Thomas Barklund, omval 2 år, godkändes 

- Ledamöter: Johan Holmström, omval 2 år, godkändes, Petra Ahrnstedt, omval 2 år, godkändes, 

Irene, nyval 2 år, godkändes,  

- Suppleant, Fredric Kastevik, omval 1 år och Petra Rosander, nyval 1 år godkändes 

 

 

§ 16 Val av revisorer 

Valberedningen presenterade nedan förslag som enhälligt godkändes av stämman 

 

- Anders Skyllkvist, omval 1 år 

- Marie Randefalk, nyval 1 år 

- Suppleant, Tony Granda, omval 1 år 

 

§ 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 

 Godkänd enhälligt av stämman 

 

§ 19 Övrig 

1. Köpa/Byta/Sälj: Kansliet ska utreda och komma med ett förslag till koncept. 
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2. Revisorn Marie Randefalk är gärna behjälplig med digitala rutiner inom ekonomistyrningen. 

3. Hemsidan och digitala medier: Lagen ska synas på fler ställen. Den nya styrelsen utreder hur 

detta arbete kan utvecklas under kommande verksamhetsår 

 

§ 20 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

Ordförande      Sekreterare  
Thomas Barklund     Johan Holmström 

 
 
___________________________   ____________________________ 

 

 

Justerare      Justerare 

David Lundgren     Therese Rudslätt Debou 

 

 

_____________________________   ______________________________ 
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Bilaga 1 

Närvarande med rösträtt: 

 

Thomas Ahlperby 

Anna Baraderie 

Thomas Barklund 

Mikael Bergman 

Pierre Bertilsson 

Jonas Frid 

Andreas Frydén 

Joakim Hagernäs 

Rickard Hedman 

Johan Holmström 

Jonas Klingsell 

Susanna Klingsell 

Mattias Kronwall 

Charlotta Lanthén 

Daniel Lundgren 

Maria Ohlsson 

Marie Randefalk 

Therese Rudslätt Debou 

Irene Söderström 

Daniel Sörqvist 

Anette Tyche 

Elin Törnqvist 

Patrik Godin 

Patrik Debou 

Katja Hydén 

Andreas Wullrich 

Eva Gunnarsson 

Abbe Frylén 

Ture Tuomivaara 
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Bilaga 2 – Inkomna motioner 

 

# 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. 
 

Årsstämman: 

Efter en viss diskussion med flera infallsvinklar kom stämman fram till att rösta för två förslag. 

 

1. Föreningens avsatta medel skall disponeras av två eller tre årskullar, U14, U15 och U16 

 Enhälligt beslut för två, U15 och U16 
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2. Disponering av budgeterade medel om 80.000 (NOT! budget baserat på 3 årskullar) 

Röstning 15-13-1 för förslag att U15 och U16 erhåller 25.000 var att disponera till att arvodera 

sina tränare, intern som extern. 

Eventuella ytterligare medel bekostas via höjd träningsavgift. 

Slutligen beslöt stämman enhälligt att det är Ungdomsansvarig som ansvarar för kravställning, 

tillsättning och uppföljning av tränare i ungdomslagen. 

 

#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 stadagar samt diverse beslut från årsstämman. 

Styrelsens arbete kontrolleras av revisorerna. Eventuella rekryteringar har skett bland annat genom 

nyhetsbrevet till föreningen. Styrelsen bestrider därför motionen. 
 

Årsstämman: 

Motionen revideras till att i pkt 3 och 4 skall ”klubben” ändras ”styrelsen” 

Majoritet röstade sedan för att bifalla motionen 


