Verksamhetsberättelse 2016-2017

Ordförande har ordet
Det finns så mycket jag vill skriva, så många jag
vill ifrågasätta och ställa mot väggen efter den
ekonomiska härdsmältan, men där tog VIKs
medlemmar beslut om att ge styrelsen
ansvarsfrihet, så då går jag mot vad klubbens
medlemmar tycker, därför väljer jag att blicka
framåt och se positivt på framtiden!
Oavsett så var den gångna säsongen en
oerhörd baksmälla från säsongen då klubben
stod på ruinens brant, mycket var inte
uppsopat och det fanns tydligen fler lik i
garderoben. Vi har haft mycket bra dialog med
styrelsen som tog över till säsongen och de
har minst sagt haft ett tufft jobb att bedriva
det styrelsearbete man velat för att driva
klubben framåt. Jag är övertygad om att
förslaget som VIKs valberedning kommer med
är en av de mest kompletta och kompetenta
styresler vi haft på väldigt länge, de har redan
en bra bas att bygga på från förra året med
Pär Södergren i spetsen, han kommer kunna få klubben att ta många kliv framåt! Vår
speaking partner kommer fortsatt vara Christer Brostedt och där ska vi se till att få till
ett ännu tätare samarbete med bland annat ett utskott, det finns många runt klubben
som vill vara med och hjälpa till, det gäller bara att vi tillsammans får ihop det!
Att det finns ett grymt engagemang har vi sett över de två senaste säsongerna, vi
VIKare har gått samman och först hjälpt klubben genom #RäddaVIK och årets insats
#ByggaVIK, där båda insamlingarna totalt dragit in över en miljon kronor till VIK.
Det är helt galna siffror, man slutar aldrig förvånas, men blir lika rörd varje gång, VIK är
och ska vara en klubb i SHL! Nu gäller det att vi kavlar upp ärmarna och går samman,
det är vi medlemmar som är klubben, så tillsammans måste vi få den på rätt köl igen!
Det är lite vemodigt att skriva dessa rader den här gången då det är de sista jag skriver
som ordförande. Jag kommer lämna över stafettpinnen till min fantastiska kollega och
vän Jimmie Andersson (om årsmötet röstar igenom det). Han är en känd figur i våra
kretsar och jag är övertygad om att han kommer göra ett grymt jobb! Förhoppningsvis
får han och styrelsen chansen att fokusera på annat än att driva in pengar, vilket varit
fokus de senaste två säsongerna. Men jag är oerhört stolt att ha varit en del av de
initiativ som vi drivit och slutfört på fantastiska sätt! Själv kommer jag nu flytta väster
ut och börja både ny karriär i arbetslivet, men också privat tillsammans med min
flickvän i Karlstad. Om jag får förtroendet kommer jag sitta kvar som suppleant och
hjälpa till med allt jag bara kan. Men en sak kan jag lova, vi ses i Rocklunda i höst!
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Verksamheten 16/17
Antal Medlemmar: 296 st (+51)

VIK Support styrelse – Säsong 16/17
Ordförande: Tom Lindh
Vice Ordförande: Jimmie Andersson
Kassör: Kim Lannebris
Sekreterare: Jonas Sörensen
Ledamot: Jonas Karlsson
Suppleanter: Erik Olsson, Tomas Larsson & Daniel Gunnstedt
Valberedare: Felicia Lennvall
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Säsongen 2016/2017 i korthet
Säsongen inleddes traditionsenligt med första ispasset, eller skills competition som det blivit på senare
år. Upplägget med säsongskort var lite annorlunda än tidigare, men ungefär samma som året innan då
VIK skötte all säsongskortsförsäljning och medlemsregistrering, vilket underlättade för oss och gav oss
tid att fokusera på att snacka hockey med våra medlemmar och sälja merchandise!
Vi alla visste att det skulle bli ett stålbad efter det ekonomiska debaclet i slutet av förra säsongen, men
känslan fanns ändå att truppen kunde knyta näven och bevisa för alla att de minsann höll. Men redan
från start märktes det att något inte stod rätt till, inledningen blev sämsta tänkbara, idel förluster och
första vinsten kom så sent som i omgång 7 mot Pantern borta. Efter det kändes det som att laget ändå
hade något på gång, men man fick aldrig utdelning för det i matcherna och kräftgången fortsatte.
Säsongen känns som en enda grå massa, precis som truppen, det var inget som stack ut alls.
Då insåg vi att något behövde göras, så efter dialog med VIKs ledning
beslutade vi att dra igång insamlingen #ByggaVIK, vars insamlade medel
oavkortat skulle gå till att stärka den sportsliga delen. Att dra igång
insamlingen var först inte helt solklart, med tanke på hur bra #RäddaVIK
gick och hur mycket alla engagerade sig så kändes det som att det
kunde vara ett svalt intresse. Men än en gång visar ni hur mycket ni
betyder för klubben och densamma för er! Vi drog tillsammans in
320 000 kronor och möjliggjorde värvningen av Chris Lankow!
Fortsättningen av säsongen då, det blev bättre efter årsskiftet och någonstans fanns det en stark tro
kring att laget skulle klara sig från negativt kval. Men ni vet alla hur det slutade, sista avgörande
matchen borta mot Björklöven, vi eller dem i kval, rafflande match där vi gick in i sista minuten med
ett kryss, men Zach Hamill i Löven ville annat, med 46 sekunder kvar sätter han spiken i kistan, ridå.
Kvalet började bra och såg ljust ut efter premiären borta mot Tälje där vi lyckades ta med oss två
poäng hem, stödet på bortastå var magiskt! Resten av kvalet var ett enda långt mörker, man slets
mellan hopp och förtvivlan. Gnistan fanns aldrig riktigt där och degraderingen blev ett faktum.
Nu blickar vi framåt, division ett är inte så sexigt, men det blir vad man gör det till och vi ska
tillsammans se till att klara av det och ta oss tillbaka till Allsvenskan igen!
/Tom Lindh, Ordförande VIK Support
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Valberedningens förslag till styrelse 2017/2018
Ordförande: Jimmie Andersson (fyllnadsval, 1 år kvar)
Vice ordförande: Kim Lannebris (sittande, 1 år kvar)
Kassör: Carin Harwing (nyval, 2 år)
Ledamot: Jonas Karlsson (nyval, 2 år)
Ledamot: Jonas Sörensen (omval, 1 år)
Suppleant: Tom Lindh (omval, 1 år)
Suppleant: Daniel Gunnstedt (omval, 1 år)
Suppleant: Martin Fredriksson (nyval, 1 år)
Avgående: Tomas Larsson & Erik Olsson
Valberedare: Felicia Lennvall
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Årsredovisning 2016-2017
VIK Support
RäddaVIK / ByggaVIK
Föregående års behåll

37 353,10 kr
30 000,00 kr
67 353,10 kr

Intäkter
Medlemsavgifter
Reseintäkter
Övriga intäkter
ByggaVIK intäkter
Totala intäkter

28 900,00 kr
120 096,00 kr
- kr
304 827,00 kr
453 823,00 kr

Kostnader
Bank/Swishkostnader
Resekostnader
ByggaVIK kostnader
Övriga kostnader
Totala kostnader

3 491,50 kr
129 799,00 kr
336 777,00 kr
6 421,52 kr
476 489,02 kr

Årets resultat
Årets behållning
VIK Support
RäddaVIK/ByggaVIK

Tifo innan
Tifo efter
Resultat

- 22 666,02 kr
44 687,08 kr
44 687,08 kr
- kr

26 673,84 kr
6 894,86 kr
- 19 778,98 kr

Tifo innan säsongen 16/17, 26 673,84kr
Tifo efter säsongen 16/17, 6 894,86kr
Det negativa resultatet härleder till #ByggaVIK då 30 000 kr från föregående års insamling gick in i
årets siffror och sedan togs ut i #ByggaVIK
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