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ÅRSMÖTE VIK HOCKEY SUPPORT
Årsmöte för VIK Hockey Support den 14/6 2019, ABB Arena.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Jimmie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

§ 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Årsmötet beslutade att välja Jonas Sörensen till mötesordförande och Carin Harwing Modén till mötessekreterare.

§ 6 VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH JUSTERARE
Årsmötet beslutade att välja Johan Kaspersen och Christoffer Sandelin till rösträknare samt Patrik Strand att
justera protokollet.

§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet av
ordförande och kassör. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och
lägga dessa till handlingarna.

§ 8 BESLUT OM MEDLEMSAVGIFT FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Frågan om att höja medlemsavgiften till 200 kronor per år togs upp men efter omröstning beslutade årsmötet att
behålla den nuvarande medlemsavgiften på 100 kronor per år.
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§ 9 VAL AV STYRELSEPOSTER VARS MANDAT GÅR UT SAMT VAL AV VALBEREDARE. VAL AV
FIRMATECKNARE .
Valberedningen presenterade sitt förslag till ledamöter för de styrelseposter vars mandat går ut, val av valberedare
samt val av firmatecknare enligt nedan.

Jonas Sörensen
Carin Harwing Modén
Felicia Lennvall
Alexander Pennerud
Martin Fredriksson
Tobias Andersson

Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Drazen Andrijevic

Valberedning

Omval 1 år

Jimmie Andersson
Carin Harwing Modén

Firmatecknare
Firmatecknare

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens samtliga förslag.

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR
-

-

-

-

Frågan om möjligheten att ha ett eller flera bord i anslutning till Skrubben vid matchdagar togs upp igen.
Detta är tyvärr inte möjligt då det inte finns plats för detta då den enda plats som finns blockerar antingen
brandposter och/eller utrymningsvägar.
Förslag på att ta fram nya souvenirer inför kommande säsong. Tex en mössa med VIK Supports logga på.
Hur ser alternativen ut för att bygga om Skrubben och/eller i alla fall göra om den disk som finns i dagsläget?
Johan K och Christoffer kollar upp detta och inkommer med förslag och uppskattad kostnad till Jimmie eller
Carin.
Har VIK Support för avsikt att inkomma med någon åsikt i frågan att ta bort en del av ståplatssektionen och
göra om denna till sittplats? Finns det någon gemensam ståndpunkt som kommer att framföras till VIK
Hockey?
Vi skall avvakta med detta fram till att ett slutligt beslut är taget av VIK Hockey enligt ordförande.
Önskemål om att se över möjligheten att betala med kort i Skrubben samt vid bortaresor togs upp. Carin
kollar upp vad det kostar att skaffa betalningslösning via tex iZettle.

§ 11 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Mötets ordförande

Sekreterare

Justeras

Jonas Sörensen

Carin Harwing Modén

Patrik Strand

