
 

Protokoll 2021-08-17 

 

Dag:  2021-08-17  

Tid:  18:00 

Plats:  Oasen 

Kallade: Joakim Svensson, Claes Olsson, Hans Sjöström, Mia Wennberg, Helén Moteus, 

Elisabeth Thorbard, Håkan Erlandsson, Derek Hagen, Petter Vedin och Emil Bihorac

  

Närvarande: Joakim Svensson, Claes Olsson, Hans Sjöström, Mia Wennberg, Helén Moteus, Håkan 

Erlandsson, Derek Hagen, Emil Bihorac och Petter Vedin.  

 

 

1, Mötes öppnas  

Joakim Svensson förklarar mötet öppnat.  

2, Val av sekreterare 

Mötet väljer Mia Wennberg som sekreterare.  

3, Val av justerare  

Petter Vedin och Derek Hagen väljs som justerare.  

4, Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs.  

5, Föregående protokoll  

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att ha vi ha gått igenom det.   

6, Ekonomi  

Sammanställningen efter Summercamp är inte klara än. Summercampen kommer påverka budgeten 

negativt pga lägre deltagande än förväntat.  

I övrigt är likviditeten god.  

 

 



7, Förslag till beslut 

Inga förslag till beslut 

8, Beslutsärenden  

Beslut att lägga över hela campansvaret på Adam.  

En lagledare i ett utav lagen har en kontakt och kan ordna istider i Göteborgs stad. Fråga har 

inkommit om klubben är intresserad av att han ska försöka ordna istider. Styrelsen beslutar att säga 

ja till detta. Alla tider som eventuellt hittas måste dock lämnas till istidsansvarig för lika fördelning till 

alla lag inom föreningen. Kostnaden behöver också kollas av med Helen innan något avtal ingås.  

9, Marknad  

Vi behöver sätta igång processen kring Billotteriet. Helén, Joakim, Håkan och Claes är med i gruppen.  

Processen kring Bingolotter behöver sätta igång. Mia ansvarar för detta. 

Julgran, Kenneth och Helén ansvarar för detta.  

Hasse undersöker möjligheten till att föreningen ska kunna ha en anställd inom marknadsområdet.  

10, Webb/Media  

Den här posten behöver tillsättas. En text kring detta kommer skrivas av Mia och skickas ut via 

lagledarna. 

11, Information/rapport från sportrådet 

Det flyter på bra i alla lag. Sportrådet ska ha ett enskilt möte med ett utav lagen kring en särskild 

fråga.  

12, Arena/Arrangemang  

Arbetsgruppen inför ny arena som Joakim, Hans och Claes ska vara med i. Det behövs även en 

deltagare från sportrådet. Hasse ställer den frågan.  

13, Övrigt  

Ett möte med Lödöse hockey behöver genomföras för att diskutera hur vi ska hantera förfrågningar 

från spelare som vill byta klubb. Joakim ställer frågan till ordförande i Lödöse. Förutom Joakim är 

även Mia och Håkan med på ett eventuellt möte.  

Angående de två punkterna på dagordningen Förslag till beslut och Beslut så klargörs att vid en del 

frågor som lämnas förslag till beslut på ett möte och själva beslutet fattas vid nästa möte.  

Samtal kring årshjulet som resulterar i att det läggs ut på hemsidan av Derek Hagen.  

Tjejhockey och målvaktsträning. Helén ser över istidsplaneringen för att starta upp det här i 

september.  

Belastningsregister ska lämnas in senast 15 september. Helen skickar ut informationen till de 

personer som är engagerad i våra lag.  

 

 



 

 

Mia Wennberg  Joakim Svensson 

Sekreterare   Ordförande 

 

Derek Hagen   Petter Vedin  

Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 


