
ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Fört vid Djurgårdens IF Ishockeyförenings årsmöte den 6 juli 2022 kl 18.30 vid Stockholms

universitet

§1 ÖPPNANDE

Föreningens ordförande, Kaarel Lehiste öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna.

Förtydligades att förslag till dagordning, årsredovisning och koncernredovisning, instruktion

för valberedningen samt inlämnade motioner funnits tillgängliga innan mötet samt delats ut

till närvarande medlemmar.

§2 MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kaarel Lehiste informerade om hur kallelse till årsmötet skett. Kallelse har skett genom att

införas på föreningens hemsida den 8 juni vilket är inom de stadgeenliga fyra veckorna.

Årsmötet konstaterade

att kallelse skett i enlighet med stadgarna och därmed behörigt utlysts.

§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Årsmötet beslutade

att fastställa framlagt förslag till dagordning.

§4 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsmötet konstaterade

att som röstlängd använda anmälda deltagare enligt det digitala mötessystemets förteckning

över fysiskt och digitalt närvarande röstberättigade medlemmar, vilken var tillgänglig för alla

deltagare. Utskrift av röstlängd och förteckning av närvarande medlemmar se bil 1.

Årsmötet beslutade

att fastställa och justera röstlängden.

§5 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET

Årsmötet beslutade

att till ordförande för mötet utse Mats Jonsson.



§6 VAL AV SEKRETERARE

Årsmötet beslutade

att till sekreterare för mötet utse Pia Söderhorn.

§7 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Årsmötet beslutade

att till protokollsjusterare utse Viktor Adolfsson och Mathias Tauberman att jämte mötets

ordförande justera mötesprotokollet.

§8 VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE

Årsmötet beslutade

att till rösträknare med biträde av det digitala mötessystemet utse Viktor Adolfsson och

Mathias Tauberman.

§9 STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET

Årsredovisningen och koncernredovisningen med verksamhetsberättelse för säsongen

2021/2022 presenterades av Kaarel Lehiste och Thomas Kraft.

Årsmötet beslutade

Att lägga årsredovisningen och koncernredovisningen inklusive verksamhetsberättelsen för

säsongen 2021/2022 till handlingarna.

§10 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR DET GÅNGNA VERKSAMHETSÅRET

Föreningens revisorer har varit Karl-Henrik Westlund och förtroendevalda Inger Jönebring.

Karl-Henrik Westlund föredrog delar av revisorernas berättelse för verksamhetsåret

2021/2022.

Årsmötet beslutade

att lägga revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2021/2022 till handlingarna.

§11 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA

Årsmötet beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningarna för föreningen och koncernen.



§12 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Årsmötet beslutade

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och klubbdirektören för verksamhetsåret.

§13 VAL AV FÖRENINGSORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR

Per Darnell från valberedningen inledde med att redogöra för valberedningens arbete.

Valberedningens ordförande Kalle Lilja föreslår nyval av Stefan Fritzdorf i ett år.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag

att till ordförande för en tid av ett år utse Stefan Fritzdorf.

Stefan Fritzdorf tackade för förtroendet.

§14 VAL AV MINST TVÅ STYRELSELEDAMÖTER FÖR EN TID AV TVÅ ÅR

Valberedningens ordförande Kalle Lilja föreslog omval av Ulf Grunander samt nyval av Per

Broman, Claes Forsberg och Peter Wallin på två år samt av Sophie Johansson och Linda Julin

på ett år. Pia Söderhorn och Göran Tidström valdes vid förra årsmötet för en period av två år.

Håkan Osvald och Håkan Pettersson som vid föregående årsmöte valdes på två år hade valt

att ställa sina platser till förfogande för att på annat sätt bidra till Djurgården Hockey.

Årsmötet beslutade

att till styrelseledamöter utse ovan nämnda på sätt valberedningen föreslagit

§15 VAL AV LEDAMOT I VALBEREDNINGEN FÖR EN TID OM TRE ÅR

Årsmötesordföranden redogjorde för att valberedningen har bestått av Kalle Lilja

(ordförande), Hasse Breitholtz och Per Darnell.

Årsmötet beslutade

att välja Hasse Breitholtz till ledamot i valberedningen för en tid om tre år.

§16 VAL AV ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN

Årsmötet beslutade

att till ordförande i valberedningen utse Per Darnell för en tid på ett år.



§17 VAL AV MINST TVÅ REVISORER OCH EN REVISORSSUPPLEANT FÖR EN TID AV ETT ÅR

Valberedningen föreslog som revisorer Karl-Henrik Westlund och som förtroendevald revisor

Inger Jönebring samt Karl Andersson som revisorssuppleant.

Årsmötet beslutade

att utse revisorer enligt valberedningens förslag

§18 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER

Årsmötet beslutade

att godkänna förslaget till medlemsavgifter enligt bilaga 2.

§19 ÄRENDEN FÖRESLAGNA AV STYRELSEN

Stefan Fritzdorf meddelade att inga sådana förslag förelåg.

§20 MOTIONER, SOM SENAST TRE VECKOR FÖRE ORDINARIE ÅRSMÖTE INKOMMIT TILL

STYRELSEN FRÅN ENSKILD MEDLEM JÄMTE STYRELSEN YTTRANDE

Stefan Fritzdorf föredrog de tre motioner som inkommit till årsmötet samt styrelsens

utlåtande i anledning av dessa enligt bilaga 3.

Motion nr 1 från Jimmy Peterson angående digitalt deltagande på årsmöte. Årsmötet

beslutade i enlighet med styrelsens ställningstagande.

Motion nr 2 från Jimmy Peterson angående organisationsutredning. Årsmötet beslutade i

enlighet med motionärens förslag.

Motion nr 3 från Jimmy Peterson angående vision och strategi för supporterkulturen.

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens ställningstagande.

§21 ÖVRIGA FRÅGOR , SOM DOCK EJ KAN FÖRANLEDA ANNAT BELSUT ÄN ETT

ÖVERLÄMNANDE TILL STYRELSEN.

a)  Pierre Flodfält framförde en önskan om utökad serveringskapacitet på Hovet.

b)  Per Darnell framförde att två personer bör adjungeras till valberedningen.

Stadgarna medger inte detta. Valberedningen kan dock knyta personer till arbetet,

men de kan inte vara adjungerade.



c) Per Darnell framförde att valberedningen informerats om att grupper kommer att arbeta

med förslag till ändring av stadgarna med avseende på antalet ledamöter i valberedningen

samt valbarheten till densamma samt att motion om ändringar kan komma att framläggas.

d) Det framfördes önskemål om att styrelsen inför förändringar på hemsidan som medger

bättre sökmöjligheter och påminnelser om aktiviteter som t ex årsmöte.

§22 AVSLUTNING

Årsmötesordföranden avslutade årsmötet 2021/22 och tackade närvarande medlemmar för

att man deltagit.

Stefan Fritzdorf tackade Kaarel Lehiste för hans arbete och engagerade insatser i styrelsen

under över 20 års tid varav 11 år som ordförande. Stefan Fritzdorf tackade även övriga

avgående ledamöter samt alla övriga som under året lämnat Djurgården Hockey.

Vid protokollet

Pia Söderhorn

Justeras

Mats Jonsson

Viktor Adolfsson

Mathias Tauberman


