
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

UIDK’S STYRELSE 
Hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna på 

ÅRSMÖTE 
Datum: 2021-05-11 

Tid: 20.00 

Microsoft TEAMS 
 
 

Länk till mötet 

(Här kan du ladda ner TEAMS) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFiMWRlMzItMTg3ZC00ODg5LTlhNDMtZmYxMzhiYTY0ZTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9a34472-eda2-4916-89da-5affe05e45c0%22%2c%22Oid%22%3a%2240c8b942-c5ee-4ce1-893f-e12b7f05f1d3%22%7d
https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app


   

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 
Kallelse till årsmöte för UIDK 

Datum:  2020-05-11 

Tid:  20.00 

Plats:  Microsoft TEAMS, Länk till mötet,  

För personlig inbjudan till mötet skicka din mailadress till ordf@uidk.se  

 

DAGORDNING 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR MÖTET 

§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE 

§ 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

§ 5 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING  

§ 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING FÖR DET SENASTE VERKSAMHETS-

/RÄKENSKAPSÅRET 

§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE ÖVER STYRELSENS FÖRVALTNING UNDER DET SENASTE VERKSAMHETS-

/RÄKENSKAPSÅRET 

§ 9 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE 

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER 

§ 11 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG  

§ 12 VAL AV  
a) Ordförande i styrelsen för en tid av två år 

b) Andreas Restrup har 1år kvar på sitt mandat som kassör 

c) Ledamöter i styrelsen för en tid av ett år 

d) Kontrollanter för en tid av ett år 

e) Valberedningen för en tid av ett år 

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR 

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE 
 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFiMWRlMzItMTg3ZC00ODg5LTlhNDMtZmYxMzhiYTY0ZTg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9a34472-eda2-4916-89da-5affe05e45c0%22%2c%22Oid%22%3a%2240c8b942-c5ee-4ce1-893f-e12b7f05f1d3%22%7d
mailto:ordf@uidk.se


   

MÖTESREGLER: 
I och med att mötet hålls digitalt känner vi i styrelsen att några mötesregler måste upprättas för mötet.  

Först och främst rekommenderas att ladda ner Microsoft TEAMS på din telefon, surfplatta eller dator innan mötet. 

Här kommer en länk: https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app 

Inför mötet ska alla Övriga frågor eller andra inlägg skickas in så att ordet kan fördelas utifrån vad man vill ska tas 

upp under mötet. Skicka in det till styrelsen@uidk.se 

Under själva mötet ska allas mickar vara avslagna till dess att man fått ordet. Ordet begär man genom att räcka upp 

handen eller via chatten när någon annan talar. Är det tyst är det fritt fram att tala. Inled med att berätta vem det 

är som talar i och med att tekniken ibland kan göra att rösten är svår att placera.  

Votering kommer att gå till så att sms skickas till de nummer som rösträknarna anger. Två sms ska skickas för att ens 

röst ska räknas.  

Mötesreglerna kommer även att tas upp i samband med Årsmötet och eventuella oklarheter kommer då att redas 

ut.  

https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app
mailto:styrelsen@uidk.se?subject=Till%20Årsmötet
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Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2020 

 

1. Fakta om året som gått  
  

Upplands ishockeydomarklubb (UIDK) har under året som gått: 

Antal betalande medlemmar vid årets slut uppgick till 27st.  

Medlemsavgift för 2020 var 300kr. 

 

Styrelse för 2020: 

Ordförande,   Oscar Burlin        

Kassör,   Andreas Restrup  

Ledamot,                           Fredrik Blomster 

Ledamot,                           Patric Pettersson 

Ledamot,                           Alexander Ellnebrant 

Ledamot,                           Otto Möller 

 

Kontrollanter 

Föreningens kontrollanter har, för verksamhetsåret, varit Christopher Hoerschelmann och 

Fredrik Engström. 

Valberedning 

Föreningens valberedning har bestått av Oscar Eriksson (sammankallande), Niklas Thorell. 

 

2. Styrelsens berättelse  
 

Väsentligt under året 

Verksamhetsåret 2020 har varit ett år som inledningsvis var väldigt lugnt. Vi hade en del 

styrelsemöten där vissa enklare frågor behandlades. Från årsmötet och framåt har det dock 

varit vissa problem i styrelsearbetet. Det har i stort berott på den pandemi som vi befinner oss 

i, där vi inte gjort några stora saker i och med ovissheten, men vi har även haft problem med 

vår bank. Inledningsvis hade vi problem att få till våra papper mot banken. I och med att vi 

inte kunde träffa vår kontakt, i och med pandemin, var vi tvungna att använda oss av 
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föreningshjälpen. Det visade sig att vi hade formulerat oss fel i våra protokoll, fel ordföljd, så 

vi var tvungna att göra om dem för att bli godkända. Dessutom godtog de inte digital signering 

vilket medförde att vi inte kunde göra justeringen förrän vi träffades igen. Det blev på kursen. 

Efter det skickades papperen in så att Andreas kunde godkännas som kassör. Dock strulade 

detta och Andreas har fortfarande vissa problem med åtkomsten. I och med att han inte 

kommer åt allt och vi har att allt ska godkännas av två i förening gör att vi inte kan godkänna 

något via banken just nu och har inte kunnat det sedan årsmötet. Vidare fick vi, från banken, 

papper om att skicka in en kundkännedom med samma papper som vi redan inkommit men. 

Efter kontakt med banken meddelade dem att vi inte behövde inkomma med detta i och med 

att vi nyss inkommit med likande. Dock var det fel information och vårt konto låstes någon 

vecka senare. Det är nu upplåst. Dock har allt detta gjort att vi inte kunnat ha en fullt 

fungerande ekonomiuppföljning under året. Det har däremot inte varit något större att 

bokföra. Det kvarstår dock utbetalningar till en medlem som ska ha tillbaka pengar för 

uppvärmningsjacka.  

Styrelsemötena har genomförts med jämna mellanrum men fokus på tankar kring situationen.  

Från styrelsens sida finns viss oro kring återväxten av domare efter ett år som detta.   

Inga sponsorer under året då vi inte velat jaga sponsorer under denna hårt pressade tid för 

företagare. 

Styrelsen har haft 7 sammanträden under säsongen 2020/2021 och det som genomförts är: 

• Vi har förlängt vårt avtal med Monkey Sports  

• Vi har tagit fram tygmärken som ska tryckas 

• Fortsatt diskussion internt inom UIDK hur närmre samarbete med Upplands 

Domarkommitté kan göras 

• Uppdaterat hemsidor (uidk.se, swehockey.se/Distrikt/upplandsishockeyforbund, 

facebook mm) 

Ingen avslutning detta år i och med Covid-19.  

Kommande år 

Styrelsen ser med framtidstro på kommande år där vi kommer att arbete med följande: 

• Beställa tygmärke till UIDK för utdelning till alla medlemmar  

• Fortsätta att söka sponsorer för samarbeten 

• Förankra bättre samarbete med Upplands Domarkommitté 

• Konkretisera fokusområden och ansvarsområden inom styrelsen för året, utifrån 

medlemmarnas behov och önskemål 

 3. Verksamheten i siffror  
 

Intäkterna för året bestod av medlemsintäkter landande på 8 100kr.  

Utgifterna bestod under året av övriga utgifter, såsom hemsida, bank och redovisning, vilket 

uppgick till 4 537,50kr.  
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Det medför att året avslutades med ett positivt resultat på 3 562,50kr. Dock finns en skuld till 

medlem på 200kr som inte är med i bokföringen utan kommer att regleras under 2021. 

Den ingående balansen på föreningskontot inför året låg på 30 264kr, vilket medför att året 

utgående balans på föreningskontot är 33 826,50kr. 

 

__________________________ 

   

Oscar Burlin, Ordförande    

Andreas Restrup, Kassör 
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Medlemsavgift 

Förra året låg medlemsavgiften för medlemmarna i UIDK på 300kr 

Styrelsens förslag är som följer: 

I och med det år som var 2020 då det varken blev någon större hockeyverksamhet eller någon möjlighet 

att ha några medlemsaktiviteter är förslaget från styrelsen att sätta medlemsavgiften för 2021 frivillig. 

Med det menar vi att för dem som betalade medlemsavgiften för 2020 har fortsatt medlemskap för 

2021. Nya domare kommer att få gratis medlemskap detta år. Domare som skulle ha varit medlemmar 

ifjol men ej betalade medlemsavgiften för 2020 får även detta år på sig att betala in medlemsavgiften 

för 2020 för fortsatt medlemskap.  

Medlemsavgiften föreslås därav vara frivillig för 2021.  
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Val 

Nedan följer valberedningens förslag inför val: 

Ordförande:  Oscar Burlin 

Ledamot styrelse:  Otto Möller 

Ledamot styrelse: Patric Pettersson 

Ledamot styrelse: Alexander Ellnebrant 

Ledamot styrelse: Loke Larsson 

 

Kontrollant: Christopher Hoerschelmann 

Kontrollant: Fredrik Engström 

 

Valberedning: Oskar Ericsson (sammankallande)  

Valberedning: Jesper Wahlqvist 


