
 

Protokoll 2021-02-09 

 

Dag:  2021-02-09 

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, 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 Elisabeth Thorbard och Derek Hagen 

4, Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs.  

5, Föregående protokoll  

Föregående protokoll kollas igenom. Inga synpunkter framfördes. 

6, Ekonomi  

Genomgång av ekonomin. Derek har gått igenom tidigare budgetar och utfall för att skapa sig en bild 

av budget inför nästa år. Reseersättning verkar ha gått upp i övrigt verkar budgeten satt för i år 

rimlig.  

Diskussion uppstod kring ansvaret av tillsättning av ledare. Sportrådet föreslår ledare och styrelsen 

ansvarar för kontraktsskrivning.  

Arbete fortsätter med nästa säsongs budget. Vissa justeringar måste göras på exv. Lotteri och övriga 

intäkter och kostnader. 



Inför nästa möte ger vi Heléne Moteus i uppdrag att ta fram alla kontrakt med ledare och anställda. 

Kontrakten scannas in och skickas till styrelsen. 

7, Förslag till beslut 

Inga förslag till beslut inför nästa styrelsemöte. 

8, Beslutsärenden  

Juniorerna har hitintills betalat 75% av medlemsavgiften.  

Styrelsen tog beslut om att juniorerna inte behöver betala resterande 25% då föreningen under 

rådande corona-läge har sparat.  

Barbro Sundberg har krävt ersättning för ej utfört arbete under 2020 med hänvisning till ett muntligt 

treårskontrakt. Då inget skriftligt kontrakt finns finner styrelsen det inte rimligt att betala ut 

ersättning för ogjort arbete. Styrelsen avslår begäran. 

9, Marknad  

Marknadsråd: Joakim S och Håkan E arbetar vidare med marknadsrådet. Första möte hålls inom kort. 

Mycket av sponsorarbetet skall vara klart innan sommaren. 

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  

Senaste mötet den 8/2-2021.  

Målvaktsupprullning kan ske i brist på målvakter. Gruppen 07/08 slås ihop till en träningsgrupp 

resten av säsongen då 07:orna har tappat flera spelare (3 st). Styrelsen vill ha mer information om 

orsaken till tappet. Har EXIT-samtal hållits. 

Hasse S och Elisabeth T tar frågan tillbaka till Sportrådet och rapporterar på nästa styrelsemöte. 

J18 bredd. Hur skall det fungera i realiteten. Röda tråden med ändringar är inte publicerad. Bör 

publiceras omgående.  

Pratat med Hisingen om att samarbeta kring J18 bredd men Hisingen visade inget intresse utan 

välkomnade istället Kungälvs spelare till Hisingen. 

Kungälv Hockey tappar nästa säsong ytterligare 1,5 timma istid i Oasen till förmån till konståkningen. 

Under GIC (Göteborgs Ishockey Cup) skall ingen toppning förekomma i Kungälv Hockey. 

Hockeyskolan – Förslag på en ambassadör/ansvarig som finns på läktaren och pratar med föräldrar. 

Hockeyskolan – Finns istid bör äldsta åldersgruppen erbjudas tid för att bedriva egen träning. 

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 

 

 

 

 

 

 


