Verksamhetsberättelse 2015-2016

Ordförande har ordet
Äntligen är den här skitsäsongen över
och vi kan med tillförsikt börja blicka mot
nästa säsong och förhoppningsvis en ny
era inom VIK Hockey. Det var med
bestörtning och sorg vi mottog beskedet
om den ekonomiska situationen inom
VIK Hockey, säsongen i sig var ett fiasko,
men det här raserade allt. Jag är extremt
stolt över att vi tillsammans kring VIK
Hockey snabbt reste oss och insåg att vi
gemensamt var tvungna att sluta oss
samman kring klubbmärket för att rädda
dess existens! Och som vi gjorde det,
första veckan gasades det ordentligt och
vi drog in över 100 000 kr över helgen.
Sedan avlöste initiativen varandra, vi
köpte pizza, tvättade bilen och ropade
hem auktioner på Tradera. Totalt sålde vi
grejer på auktion för nästan 250 000 kr!
Det är åt helvete det som har hänt, men
jag tror och hoppas det som har hänt
kommer föra oss samman, både
supportrar, men också som förening. VIK Hockey engagerar!
Säsongen i övrigt då? Katastrof. Från första nedsläpp i serien märkte man att vi
supportrar ännu inte riktigt kunnat släppa fiaskoavslutningen av den förra säsongen,
det låg en tung baksmälla som varade länge.
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Verksamheten 15/16
Antal Medlemmar: 245 (+16)

VIK Support styrelse – Säsong 15/16
Ordförande: Tom Lindh
Vice Ordförande: Niklas Koivisto
Kassör: Kim Lannebris
Sekreterare: Jonas Karlsson
Ledamot: Jonas Sörensen
Suppleanter: Erik Olsson, Tomas Larsson & Daniel Gunnstedt
Valberedare: Mikael Eriksson
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Isträning
Årets första isträning blev hektiskt för oss då många valde att bli medlemmar i VIK Support denna
eftermiddag. Vi tillsammans med VIK fortsatte på tidigare års inslagna väg med en bra deal för oss
supportrar på säsongskort. Den här gången skötte VIK all form av registrering av medlemmar, vilket
underlättade otroligt mycket för oss!

HockeyAllsvenskan 2015/2016 (i korthet)
Säsongen efter säsongernas säsong, det slutade i en baksmälla som aldrig gav sig.
Serien inleddes på bortaplan i Umeå där två av seriens högst tippade lag gjorde upp, det visade sig att
Björklöven var en ”lätt” match och 3 poäng inkasserades genom två mål i sista perioden. Därefter
fortsatte det tuffa på och laget tog poäng på poäng, utan att imponera spelmässigt. Men så efter
matchen mot AIK i omgång 17 började det rasa helt, vi torskade med 6-1 på Hovet och luften var helt
slut. Matchen efter skulle revanschen komma då vi hade ”lätta” Sundsvall på bortaplan. Laget åker
upp till Sundsvall och glider på en skridsko, 5-1 i baken efter 60 minuter, skandal. Därefter kom många
tunga och snöpliga förluster, men spelet hittade inte riktigt rätt.
Efter den kräftgången var det till slut nog, tränare Martin Filander och sportchef Niklas Johansson fick
lämna. Det låg i luften att Martin satt osäkert, men att även Niklas skulle få gå var det inte många som
räknat med. Vid deras uttåg pratades det om ett dukat bord och att laget skulle börja prestera oavsett.
In kom istället Andreas Appelgren och Johan Rosén, två rutinerade rävar. De rörde till en början inte
om så mycket i laget, just på grund av att de var så imponerade över hur bra spelarna presterade på
träning. Effekten uteblev och förlusterna avlöste varandra. Till slutet av säsongen började de få ihop
laget och man tog ett gäng fina segrar, tyvärr räckte det inte hela vägen och laget slutade på en
snöplig niondeplats, två poäng bakom Mora.
Där trodde man att bedrövelsen var slut, men icke. Den 2 mars började det komma ut uppgifter om
att ”VIK bjuder in till presskonferens angående elitverksamhetens mycket ansträngda läge”. Första
tanken var att det inte var sant, hur illa ställt är det? När jag väl fick tag på Johan Fägerblad brast det,
jag har aldrig någonsin känt mig så besviken, förbannad och ledsen. Vi har haft bra dialog under de
senaste åren och det här såg vi inte alls komma, framförallt inte med tanke på hur illa det faktiskt var.
Vi supportrar frågade direkt – Vad kan vi göra? VIK var som paralyserade till en början, de visste inte
vilken ände de sulle börja i. Så vi visste att vi var tvungna att göra en insats för att få med alla
supportrar på tåget att rädda VIK. Vi skulle slutas samman bakom skölden, inte personerna som dragit
det i smutsen. Såhär i efterhand kan man titta tillbaka på det och se på det med stolthet, VI RÄDDADE
VIK! Tillsammans gjorde vi fantastiska insatser och lyckades genom diverse initiativ samla in otroliga
750 000 kronor, vilket var en helt avgörande faktor för att klubben överlevde!
Nu kan vi se framåt och jag är övertygad om att allt som hänt gör oss starkare, organisatoriskt känns
det som att vi är på rätt väg och styrelsen är starkare än någonsin!

/Tom Lindh, Ordförande VIK Support
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Valberedningens förslag till styrelse 2016/2017
Ordförande: Tom Lindh (sittande, 1 år kvar)
Vice ordförande: Jimmie Andersson (nyval, 2 år)
Kassör: Kim Lannebris (omval, 2 år)
Sekreterare: Jonas Sörensen (sittande, 1 år kvar)
Suppleant: Jonas Karlsson (omval, 1 år)
Suppleant: Daniel Gunnstedt (omval, 1 år)
Suppleant: Tomas Larsson (omval, 1 år)
Avgående: Niklas Koivisto
Valberedare: Mikael Eriksson
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Resultaträkning
Inkomster
Medlemskap
Reseintäkter
Insamlingar
Övriga intäkter
Totalt

24 500,00 kr
47 950,00 kr
758 583,00 kr
2 500,00 kr
833 533,00 kr

Utgifter
Resekostnader
Insamlingskostnader/utbetalningar
Övriga kostnader
Totalt

50 224,00 kr
728 583,00kr*
9 072,10kr
787 879,10kr

Årets resultat
F.Å Behållning
Årets behållning

45 653,90kr
21 699,20 kr
67 353,10kr

Balansräkning
Tillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar

67 353,10kr
67 353,10kr

Eget kapital
Eget kapital
Summa eget kapital

67 353,10kr
67 353,10kr

Skulder
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

67 353,10kr

* Insamlingar:
15 000kr till Presentkort på Resa till Marcus Söderqvist.
730 000kr till #RäddaVIK.
13 583kr i avgifter i dessa insamlingar (Swishavgifter, Tradera & Paypal avgifter)
30 000kr är ännu ej utbetalade till VIK.

Balansräkning
Tifo innan säsongen 15/16, 9 043,00kr
Tifo efter säsongen 15/16, 26 673,84kr
Det stora plusresultatet tillhandahålls av pengar som kom in efter #RäddaVIK kampanjen var slut och
som bidragsgivarna ej ville ha tillbaka.
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