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PROTOKOLL ÅRSMÖTE UIDK   

 
 
Datum:  2021-05-11 
Tid:  20.00  
Förening:  UIDK 
Mötesplats:  Microsoft Teams 
 

Protokoll Årsmöte i UIDK, 2021-05-11 

 

1. Öppnande av mötet. 

Mötet öppnades kl 20.06 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Sex personer närvarade. Patric Pettersson, Alexander Ellnebrandt, Jesper Wahlstedt, Andreas 

Restrup, Oscar Burlin och Otto Möller 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Mötet valde Oscar Burlin till ordförande och Andreas Restrup till mötessekreterare för årsmötet 

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Mötet valde Otto Möller och Patric Pettersson till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet 

5. Årsmötets behöriga utlysande 

Inbjudan och kallelse publicerades på UIDKs facebookgrupp den 22 april och har därav varit 

tillgänglig för medlemmarna i över 14 dagar. Mötet anser därav årsmötet behörigt utlyst. 

6. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

Styrelsens ordförande gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.  

8. Kontrollanternas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret 

Inga kontrollanter närvarade och ingen revisionsberättelse fanns tillgänglig. Kontrollanterna har i e-

post framfört att de inte funnit något att invända mot föreningens ekonomiska handlingar för 2020. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

Mötet beslutade ansvarsfrihet för avgående styrelse. 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

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.  
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Medlemsavgiften föreslås därav vara frivillig för 2021.  

Mötet beslutade att gå på styrelsens förslag och fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 

2021 till 300kr med reservation för att styrelsen får tillåtelse att sänka medlemsavgiften om 

säsongsstarten skulle försenas. 

 

11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

 

Inga motioner har inkommit 

12. Val 

Kassör har ett år kvar på sitt mandat och väls därav ej på detta årsmöte. 

Valberedningens förslag till Ordförandeför ett mandat av två år är Oscar Burlin. 

Inga motkandideringar från mötet. Mötet beslutade att välja Oscar Burlin till ordförande för 

verksamhetsåren 2021 samt 2022.  

Valberedningens förslag till övriga ledamöter för verksamhetsåret 2021: 

Ledamot: Otto Möller 

 Alexander Ellnebrant 

 Patric Pettersson 

 Loke Larsson 

Inga motkandideringar från mötet. Mötet beslutade att välja övriga ledamöter för verksamhetsåret 

2021 i enighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag till kontrollanter för verksamhetsåret 2021: 

Kontrollanter: Christopher Hoershelmann 

  Fredrik Engström 

Inga motkandideringar från mötet. Mötet beslutade att välja kontrollanter för verksamhetsåret 2021 i 

enighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag till valberedning för verksamhetsåret 2021: 

Valberedning: Oskar Ericsson (sammankallande) 

  Jesper Wahlstedt 

Inga motkandideringar från mötet. Mötet beslutade att välja valberedning för verksamhetsåret 2021 i 

enighet med valberedningens förslag. 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har inkommit 

14. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades kl. 20.44 

 

_____________________________ ____________________________ 
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Mötesordförande, Oscar Burlin  Protokollförare, Andreas Restrup 

 

_____________________________ ____________________________ 

Protokolljusterare, Otto Möller  Protokolljusterare, Patric Pettersson 


