
 Dagordning årsmöte UIDK – 2018-04-14     

 
 

 § 1 Öppnande av möte, fastställande av röstlängd 

 

Sebastian Wadén förklarade mötet öppnat. 

Röstlängden fastställdes till 31 st, se (bilaga 1).    

 

 § 2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

 

Kallelse till årsmötet har gått ut via facebook och mail inom stadgad tid. Årsmötet ansåg att mötet 

blivit behörigen utlyst. 

 

 § 3 Val av ordförande för mötet 

 

Sebastian Wadén valdes till ordförande för mötet. 

 

 § 4 Val av sekreterare för mötet 

 

Christopher Hoerschelmann valdes till sekreterare för mötet. 

 

 § 5 Val av två justeringsmän samt rösträknare för mötet 

 

Peter Danielsen och Daniel Tallbo valdes till justeringsmän tillika rösträknare för mötet. 

 

 § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Sebastian Wadén redogjorde för verksamhetsberättelsen (bilaga 2). Årsmötet beslöt att godkänna 

denna. 

 

 § 7 Ekonomisk redovisning 

 

Daniel Tallbo redogjorde för den ekonomiska redovisningen (bilaga 3). Årsmötet beslöt att 

godkänna denna. 

 

 § 8 Kontrollanternas berättelse 

 

Christopher Hoerschelmann redogjorde för kontrollanternas granskning (bilaga 4). Bokföringen är 

korrekt och underlag finns. Årsmötet beslöt att godkänna denna. 

 

 



 § 9 Styrelsens ansvarsfrihet 

 

Årsmötet beslöt, i enlighet med kontrollanternas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

 § 10 Val av styrelseledamöter 

       

 Ordförande 

Sebastian Wadén 1 år kvar på sitt mandat 

 Kassör         (2 år)   

Daniel Tallbo 

 Ledamöter  4 st  (1 år)   

Felicia Carlenius, Patrik Pettersson, Alexander Ellnebrant och Otto 

Möller  

 Kontrollanter  2 st  (1 år)   

Christopher Hoerschelmann och Fredrik Engström 

 Valberedning  3 st  (1 år)   

Mikael Stavlind (sammankallande), Fredrik Blomster och Oscar 

Eriksson 

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift för säsongen 2018-2019 

 

Årsmötet beslöt att fastställa medlemsavgiften till 300 kr. 

 

 § 12 Val av logga för UIDK 

 

Handlingarna fanns inte att tillgå under mötet varför frågan bordlades. Årsmötet beslöt att ge 

styrelsen i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte i samband med distriktsdomarkursen i höst. 

 

 § 13 Val av nya stadgar 

 

Daniel Tallbo redogjorde för förslaget till nya stadgar (bilaga 5). Stadgarna följer RF:s mall för 

normalstadgar vilket innebär att de nya stadgarna blir avsevärt längre och mer formella, men 

innebär ingen stor förändring i sak. Det som tydliggörs är UIDK:s räkenskapsår samt 

firmateckningsrätten. Det kommer också krävas två årsmöten för att ändra stadgarna framöver. 

Christopher Hoerschelmann redogjorde för att han gått igenom stadgeförslaget och att han 

tillstyrkte det. Årsmötet beslöt efter lite diskussioner att anta förslaget till nya stadgar. 

 

 § 14 Behandling av väckta styrelseförslag och inkomna motioner 
  (Skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötesförhandlingen.) 

 

Inga motioner eller styrelseförslag hade inkommit. 

 

 

 

 
 



 § 15 Övriga frågor 

 

Frågan lyftes vad som händer om en domare väljer att inte vara medlem. Domarkommittén 

tydliggjorde att tidigare beslut om att samtliga domare som ska döma på distriktet ska vara 

medlemmar i UIDK gäller. 

 

 § 16 Hedersmedlemmar 

 

Styrelsen lyfte om frågan om hedersmedlemmar. Vi har några som har utsetts till 

hedersmedlemmar men det finns inget skrivet om vad som ska ligga till grund för en sådan 

utnämning och man ville därför ha synpunkter på detta. Flera synpunkter lyftes, bl.a. att man kan 

titta på skrivningen som Upplands Ishockeyförbund har och anpassa den till UIDK. Det 

diskuterades även om det bara är domare som kan blir hedersmedlemmar eller om även personer 

som betyder mycket för domarverksamheten kan bli utnämnda. Vidare lyftes även frågan om att 

enbart styrelsen borde vara de som kan föreslå en utnämning för att säkerställa att en person 

utvärderas ordentligt innan den föreslås. 

 

Utifrån diskussionerna så beslutade årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till 

årsmötet om ett år. Synpunkter och förslag i denna fråga kan ges till styrelsen löpande. 

 

 § 17 Avslutning av årsmöte 2018 

 

Sebastian Wadén tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 
Justeras: 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Daniel Tallbo     Peter Danielsen 

 


