
 

Protokoll 2020-12-15 

 

 

Dag:  2020-12-15 

Tid:  18:00 

Plats:  Klubbrummet Oasen samt Teams 

Kallade: Joakim Svensson, Shay Ashton, Kenneth Hildebrand, Hans Sjöström, Mia Wennberg, 

Helén Moteus, Elisabeth Thorbard, Håkan Erlandsson, Derek Hagen och Emil Bihorac 

  

Närvarande: Joakim Svensson, Shay Ashton, Kenneth Hildebrand, Hans Sjöström, Mia Wennberg, 

Helén Moteus, Elisabeth Thorbard, Håkan Erlandsson, Derek Hagen och Emil Bihorac 

 

1, Mötes öppnas  

Joakim Svensson förklarar mötet öppnat.  

2, Val av sekreterare 

Mötet väljer Mia Wennberg som sekreterare.  

3, Val av justerare  

Mötet väljer Shay Ashton och Emil Bihorac. 

4, Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs.  

5, Föregående protokoll  

Föregående protokoll kollas igenom och några frågor från det protokollet tas med till dagens möte.  

6, Ekonomi  

Klubbens avtal med Team Sportia och CCM går ut i maj 2021. Styrelsen beslutar att säga upp avtalet 

för att öppna upp för andra leverantörer. Kenneth kontaktar CCM och säger upp avtalet.  

Derek och Kenneth ska ha ett möte med Göran som tidigare varit engagerad i föningen kring 

ekonomin. Arbetet med budget inför nästa år behöver påbörjas under våren. En prognos för året 

som går behöver också göras.  



Juniorernas avgift diskuteras igen. Inget beslut fattas.  

7, Förslag till beslut 

Inga förslag till beslut.  

8, Beslutsärenden  

Diskussion kring om vi ska fortsätta sälja Idrottsrabatten. Vi kommer fram till att fokus för föreningen 

behöver vara att jobba in försäljningen av Billotteriet och Bingolotter.  Beslut att avsluta 

idrottsrabatten.  

Förslag på ett materialråd presenteras. Samtal har förts med materialare att de skulle kunna ha ett 

råd där man ansvarar för sin budget med eventuellt ett eget konto. Styrelsen tycker att det låter som 

ett bra förslag. Mikael Bryngelsson kommer vara sammankallande och jobba vidare med frågan.   

Diskussion kring föreningsaktiviteter. Vi behöver samla lagledarna kring detta och hålla det levande. 

Beslut att Mia och Kenneth från styrelsen kommer vara sammankallande. Syftet med gruppen är att 

följa upp de befintliga föreningsaktiviteterna och undersöka intresset för att utöka engagemanget 

ytterligare till fler områden.  

Före detta ordförande har skickat in fyra frågor till sittande styrelse. Vi går igenom dem i punktform 

och formulerar ett svar. Om han vill diskutera svaren ytterligare kommer han erbjudas att delta på 

nästa möte. Mia skickar svaren till honom.  

9, Marknad  

Håkan och Joakim jobbar hårt med detta. Föreningen har bra sponsorer och ytterligare bra är på väg 

in.  

10, Webb/Media  

Diskussion kring om vi vill ha en Kungälv hockeyadress till eposten?  

Förslag att vi börjar nästa möte med att Shay går igenom tjänsten Trello.  

11, Sportrådet  

Representant från Sportrådet deltar och går igenom några förändringar av Styrdokumentet som de 

önskar få ändrat omgående (bilaga 1). De informerar om att det finns fler saker som behöver ändras 

på sikt. Just nu är det dock främst tre punkter: 

1. I stycke 2.7 föreslås en ändring vilket innebär att man inte kommer kunna delta på några cuper 

som är nivåanpassade förrän tidigas A-pojk. Var tidigare B-pojk.  

2. I stycke 2.10 föreslås ett tillägg under rubriken Uppflyttning med: Beslut om upprullning och 
nerrullning skall ske i samförstånd mellan sändande och mottagande ålderslag. 

2. I stycke 4.6 under rubriken Målsättning vill man göra ändringarna/tilläggen som här under 
markeras med fet stil (aktuellt styrdokument ligger på hemsidan).  

Stimulera våra spelare som har valt ishockey som sin idrott fullt ut och ge dem chansen att bli så bra 
ishockeyspelare som möjligt i den miljö som ger bäst utveckling enligt tränaren.  

Stimulera våra spelare att bli ledare både på och av isen.  



Vara en förberedande verksamhet innan inträdet sker till seniorverksamheten.  

Kungälv Hockeys målsättning är att spela i J18 och J20 Region syd. Om spelarunderlag finns ska man 
även bedriva breddverksamhet och delta i J18 div 2, detta kan innebära samarbete med annan 
förening. Kungälv Hockey samarbetar med Mimers Hus Gymnasium för att bedriva hockeyprofil och 
Kungälv Hockey har som uppdrag att samköra rekryteringen till denna profil.  

Diskussion kring de här ändringarna. Särskild diskussion kring punkt tre. Efter omröstning röstas 

förslaget igenom med två ändringar. I stycke 4.6 läggs till sportråd efter tränare. Ny formulering blir: i 

den miljö som ger bäst utveckling enligt sportråd. Samt ändra målsättning till ambition i samma 

stycke, ny formulering blir då: Kungälv Hockeys ambition är att spela i J18 och J20 Region syd. 

Styrelsen är oenig, två ledamöter röstar emot ändringarna.  

12, Rapport från ungdomsansvarig 

13, Rapport från junioransvarig 

14, Rapport från senioransvarig 

15, Arena/Arrangemang  

16, Övrigt  

Beslut kring julklapp för de anställda samt något för att uppmärksamma övriga engagerade i 

föreningen. Joakim ordnar detta.  

Angående frågan om Henrik Rehnberg från tidigare protokoll så informerar Joakim om att han har 

försökt att få tag på honom. Han har inte återkopplat. Hur ska föreningen hantera det här? Förslag 

att någon i styrelsen ska tolka hans kontrakt för att se vilken summa det handlar om att han är 

återbetalningsskyldig för och att föreningen sedan fakturerar honom. Det bästa hade dock varit om 

man fick tag på honom för att diskutera vidare. Styrelsen ger Elisabeth i uppdrag att gå igenom hans 

kontrakt. Eventuellt behöver förbundet kopplas in angående detta.  

Helene får i uppgift att undersöka om det finns några ersättningar som man kan ansöka om.  

Föreningen har beställt nyårsbingo och beslut tas att vid försäljning av dessa så delas vinsten mellan 

föreningen och laget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mia Wennberg  Joakim Svensson 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Shay Ashton   Emil Bihorac  

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


