Verksamhetsberättelse 2017-2018

Årsmöte för VIK Hockey Support
Datum: 12 juni, kl 18.00, 2018 ABB Arena Västerås.
§ 1 Ordförande förklarar mötet öppnat
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
§ 4 Val av ordförande för årsmötet
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet
§ 6 Val av justerare för årsmötet
§ 7 Val av rösträknare för årsmötet
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
§ 10 Val av ordförande i VIK Hockey Support 18/19 (2 år)
§ 11 Val av vice ordförande i VIK Hockey Support 18/19 (1 år)
§ 12 Val av ledamot i VIK Hockey Support 18/19 (2 år)
§ 13 Val av ledamot i VIK Hockey Support 18/19 (1 år fyllnadsval)
§ 14 Val av 3 suppleanter i VIK Hockey Support 18/19 (1 år)
§ 15 Val av valberedare (1 år)
§ 16 Val av firmatecknare
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötet förklaras avslutat
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Ordförande har ordet
WOW! Det är det första ordet som
kommer upp i mitt huvud när jag tänker
tillbaka på den säsong som varit. Vilken
resa både VIK Hockey och VIK Support har
fått vara med om. Från den första
träningsmatchen i en kall lada i Märsta
och vinst mot Arlanda Wings. Om jag inte
minns helt fel så var det Jesper Cederberg
(då Andersson) som gjorde gulsvarts första mål för säsongen.
För egen del så känner jag att respekten för Hockeyettan har vuxit rejält efter
denna säsong. Många bra spelare har man fått se och även fått ett grymt bra
bemötande på många ställen vi kommit till. Apropå bemötandet vi fått på
många bortamatcher så kan jag faktiskt tycka att en hel del föreningar i
Hockeyallsvenskan skall se och lära hur man med små medel även kan få
bortasupportrarna att trivas. Vi är trots allt betalande ”kunder” (hatar det ordet)
och inte något nödvändigt ont. Jag hoppas att detta år vi varit ner även gett en
skjuts till övriga lag i länet vilket kan hjälpa oss framöver.
Träningsmatcher, Hockeyettan västra, Allettan norra, Playoff 2, Playoff 3 och
slutligen Kvalserien. Det är ingen barnlek att ta sig igenom det där. Och under
denna säsong så tycker jag fanimig (ursäkta språket) att vi som supportrar har
varit fantastiska och gått samman för att stötta laget var vi än har varit. Inte
många föreningar i detta avlånga land kan skryta med det bortaföljet. Jag känner
mig otroligt stolt och glad över att få vara en del av VIK Support.
Att få stå där på isen och fira avancemanget är bland det häftigaste jag varit med
om. Så många blöta ögon av glädje var fantastiskt att se och en dröm vore ju att
få uppleva detta än en gång i framtiden. Med detta vill jag tacka mina grymma
styrelsekamrater och alla ER andra för en fantastisk säsong och ett minne för
livet. Vi syns i Rocklundahallen (ja den heter så i mitt huvud) i höst.
Jimmie Andersson, Ordförande VIK Support
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Verksamheten 17/18
Antal Medlemmar: 478 st (+182 mot föregående säsong)

VIK Support styrelse 17/18
Ordförande: Jimmie Andersson
Vice Ordförande: Kim Lannebris
Kassör: Carin Harwing
Sekreterare: Jonas Sörensen
Ledamot: Jonas Karlsson
Suppleanter: Tom Lindh, Martin Fredriksson & Daniel Gunnstedt
Valberedare: Felicia Lennvall
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Säsongen 2017/2018 i korthet
Denna säsong har vi känslan av att VIK Support lyft som supporterklubb. Både i
antal medlemmar men också med folk runt omkring som ställt upp på läktaren
och med annat som behövts hjälp med. Många som hjälper till med lite är det
som gör att vi går framåt.
Vi tycker också att vi lyft vår kommunikation utåt denna säsong via hemsida och
sociala medier. Det är ett extremt viktigt verktyg för oss att synas och för att
finnas.
Det är också roligt att vi i stort sett varje gång vi arrangerat bussresa så har de
varit fullbelagda. Borlänge och Huddinge borta i kvalserien var riktiga
kanonresor med mycket folk och bra drag.
Samarbetet mellan oss och VIK Hockey har också växt sig riktigt starkt i år. Det
gör allt så mycket lättare när det uppstår frågeställningar och annat som måste
upp på bordet eller att vi eller VIK behöver hjälp med något.
Att från september se laget kuska runt och spela i alla dessa små iskalla lador
och ändå leverera var fantastiskt. I allettan blev det tuffare och gick väl inte
riktigt som vi tänkt oss sportsligt men tog oss ändå vidare. Att sedan gå in med
kniven mot strupen i playoff och kvalserien för att sedan lyckas är en bragd.
Sammantaget en riktigt bra säsong som slutade i eufori och lycka.
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VIK Hockey Support
Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2017-06-01 – 2018-05-31

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
SUMMA INTÄKTER

47 800,00
47 251,00
124 618,80
219 669,80

Kostnader
Verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
Övriga externa kostnader
SUMMA KOSTNADER

-

85 057,95
104 491,98
11 204,52
200 754,45

Verksamhetens över-/underskott
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
SUMMA

219 669,80
- 200 754,45
18 915,35

Över-/underskott efter finansiella poster
Över-/underskott efter finansiella poster
SUMMA

18 915,35
18 915,35

Årets över-/underskott
Årets över-/underskott efter finansiella poster
SUMMA

18 915,35
18 915,35
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Balansräkning
Tillgångar
Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR

76 567,29
76 567,29

Eget kapital
Eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL

0
0

Skulder
Leverantörsskulder
SUMMA SKULDER

- 4 470,00
- 4 470,00

Summa eget kapital och skulder

72 097,29
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Valberedningens förslag till styrelse 2018/2019
Jimmie Andersson

Ordförande

Omval 2 år

Jonas Sörensen

Vice ordförande

Val 1 år

Carin Harwing

Kassör

2019

Felicia Lennvall

Ledamot

Fyllnadsval 1 år

Daniel Gunnstedt

Ledamot

Val 2 år

Kim Lannebris

Suppleant

Val 1 år

Martin Fredriksson

Suppleant

Val 1 år

Tobias Andersson

Suppleant

Val 1 år

Drazen Andrijevic

Valberedare

Val 1 år
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