
 

Protokoll 2021-05-11 

 

Dag:  2021-05-11  

Tid:  18:00 

Plats:  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  

Elisabeth Thorbard och Kenneth Hildebrand 

4, Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs.  

5, Föregående protokoll  

Vi går igenom föregående protokoll.  

Återkoppling kring frågan om -09orna kan vänta ett år med att flytta in sin utrustning i Oasen från 

Joakim och Derek. Detta är förankrat med reservationen att de ska få ha sin målvaktsutrustning samt 

tröjor.  

Videon angående tjejhockeyn håller på att spelas in och redigeras.  

Shay har avvaktat med att rensa på hemsidan, arbetet fortsätter tillsammans med Joakim.   

Rekryteringen från Kanada är klar.  

Arbetet med årshjulet fortsätter.  



6, Ekonomi  

Derek återkopplar att föreningen har ett stort positivt resultat, ca 500´. Dock görs en liten reservation 

kring kommande camper.  

Vi går igenom förslag till budget för säsong 21/22.  

7, Förslag till beslut 

Sportrådet föreslås att kolla över processen kring ansökningsförfarandet inför hockeygymnasiet med 

målet att göra processen tydligare för alla inblandade.  

8, Beslutsärenden  

Team -09 kommer inte flytta in sin utrustning nästa säsong utan får vänta ett år.  

Tjejhockeyträningar kommer genomföras samtidigt som det är målvaktsträning på halvplan två 

gånger per månad. Det är några pappor till några tjejer i föreningen som kommer hålla i träningarna.  

Beslut att utse Emil Bihorac som ansvarig för barnrättsfrågor i styrelsen. Kennet Hildebrand och Mia 

Wennberg kommer stödja honom.  

9, Marknad  

Inget rapporterat.  

10, Webb/Media  

Inget rapporterat.  

11, Sportrådet  

Inget rapporterat.  

12, Rapport från ungdomsansvarig 

Inget rapporterat.  

13, Rapport från junioransvarig 

Inget rapporterat.  

14, Rapport från senioransvarig 

Inget rapporterat.  

15, Arena/Arrangemang  

Inget rapporterat.  

16, Övrigt  

Hur ska vi göra med hockeyprofilen nästa säsong. Om vi driver den i egen regi kommer det kosta 

föreningen ca 30´ kronor. Vem ska stå för den kostnaden, klubben eller de som deltar? Styrelsen vill 

ha hjälp av medlemmarna kring den här frågan och kommer lyfta den till årsmötet.  

Vi saknar fortfarande lite istid. Än så länge ingen tid i Lödöse.  

Genomgång av dokument inför årsmötet.  



 

Mia Wennberg  Joakim Svensson 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Kenneth Hildebrand  Elisabeth Thorbard   

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


