
 

Protokoll 2021-01-19 

 

 

Dag:  2021-01-19 

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 Hans Sjöström och Elisabeth Thorbard 

4, Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs.  

5, Föregående protokoll  

Föregående protokoll kollas igenom. Följande punkter antecknas från det: 

• Kontraktet med CCM är uppsagt 

• Mötet mellan Derek, Kenneth och Göran har genomförts kring ekonomi.  

• Shay har ställt en fråga till styrelsen kring e-postadress som alla uppmanas att svara på.  

• Helén informerar att det under gårdagen kom information kring ett bidrag som föreningen 

kan söka. Hon ska söka för uteblivna cuper och uteblivna trekungamatcher 

 



6, Ekonomi  

Genomgång av ekonomin. Målet är att gå in i nästa säsong med plusresultat.  

Vi behöver omvärldsbevaka kring hur våra medlemsavgifter står sig. Mia gör detta.  

7, Förslag till beslut 

Vid nästa möte ska vi ta beslut kring den resterande delen av juniorernas medlemsavgift.  

Förslag till start av marknadsråd.  

8, Beslutsärenden  

Inga beslutsärenden.  

9, Marknad  

Inget att rapportera. 

10, Webb/Media  

Shay går igenom tjänsten Trello. Styrelsen tycker att den är bra. Shay får i uppgift att sätt igång 

styrelsen.  

Samtal kring att vi skulle kunna vara mer aktiva på vår hemsida och facebook. Bra idé tycker alla. 

Förslag kring att vi kan göra en efterlysning inför nästa säsong på någon som kan ansvara för ett 

sådant uppdrag.   

11, Sportrådet  

Inget att rapportera.  

12, Rapport från ungdomsansvarig 

Inget att rapportera.  

13, Rapport från junioransvarig 

Inget att rapportera.  

14, Rapport från senioransvarig 

Inget att rapportera.  

15, Arena/Arrangemang  

Joakim är med i diskussionen kring den nya arenan tillsammans med kommunen som representant 

för föreningen.  

16, Övrigt  

Ett nytt avtalsråd har skapats. De håller nu på att titta på tre olika märken och olika butiker inför att 

ett nytt avtal kring material ska skrivas. Målet är att det ska vara klart senast förste mars. Tidigare har 

vi haft ett fyraårigt avtal. Nu kommer vi sikta på ett två plus två avtal.  

Föreningen har anmält sitt intresse till att vara medarrangörer för GIC och GP pucken.  

Samtal kring arbetet att jobba in de två föreningsaktiviteterna.  



Samtal kring vad föreningen kan göra för att utveckla tjejhockeyn.  

 

 

 

Mia Wennberg  Joakim Svensson 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Hans Sjöström   Elisabeth Thorbard  

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


