
PROTOKOLL 

Årsmöte i Luleå 
Hockeyförening, 897000-6733, 
den 22 juni 2022 

Plats 

Ordförande 

Sekreterare 

Deltagande 

Coop Norrbotten Arena, Luleå 

Ulf Nordekvist 

Jessica Erlandsson 

Se bilaga 1 

§ 1 
Anders Olofsson öppnar Luleå Hockey Förenings årsmöte, och hälsar 
alla välkomna. 

_) §2 
Till mötets ordförande valdes Ulf Nordekvist och till mötets sekreterare 
Jessica Erlandsson. 

J §3 
Till justerare av protokoll och tillika rösträknare valdes Andre Jonsson. 

§4 
Röstlängd fastställdes enligt lista vid inskrivningen, bilaga 1. 

§ 5 
Kallelse till årsmötet har skett genom annonser på föreningens 
hemsida, sociala kanaler och genom ett Facebook evenemang den 30/5. 
En annons sattes även in i NSD/Norrbottens Kuriren den 27 /5 samt att 
påminnelser g/ltt ut pil våra sociala kanaler och hemsida~ 



Beslutades att årsmötet var behörigen sammankallat och inga 
reservationer begärdes. 

§ 6 
Mötesordförande gjorde ett tillägg till anslagen dagordning med 
anledning av att styrelsens förslag till stadgeändring upptagits under 
motioner. Med anledning av det föreslogs att styrelsens förslag till 
stadgeändring skulle läggas till som en egen punkt efter "motioner 
inlämnade senast 30 dagar före årsmöte". Föreslagen stadgeändring 
har bilagts i kallelsen men punkten om styrelsens förslag till 
stadgeändring har saknats som separat punkt i dagordningen som fanns 
i kallelsen. 

Årsmötet beslutade fastställa föreslagen dagordning med tillägg för 
styrelsens förslag till stadgeändring. 

) § 7 
Föreningens verksamhetsberättelse och förvaltningsredovisning 
innefattande såväl moderföreningens som koncernens årsredovisningar 
föredrogs av mötesordförande. Frågor besvarades av Jessica Erlandsson 
och någon ytterligare genomgång påkallades inte, 

Beslutades att med godkännande lägga dessa till handlingarna. 

§ 8 
Revisorernas berättelse föredrogs av mötesordförande. 

Beslutades att med godkännande lägga revisionsberättelsen till 
handlingarna. 

J §9 
Beslutades fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och 
balansräkningen för förening och koncern. Ingen röst emot fanns. 

Årsmötet beslutade godkänna styrelsens föreslag att vinstmedlen på 
34 164 381 kr överförs i ny räkning. Ingen röst emot fanns. 

§ 10 
Årsmötet beslutade genom acklamation enhälligt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 11 
Årsmötet beslutade fastställa oförändrade medlemsavgifter. Inga 
andra förslag inkom. 

- familjemedlemskap 
- medlem 
- Ungdoms medlem upp till 18 år 

400 kronor 
200 kronor 
100 kronor 



§ 12 
a) Årsmötet beslutade att till ordförande för en tid av ett år utse: 
- Anders Olofsson. 

b) Årsmötet beslutade att till ordinarie styrelseledamöter på två år 
utse: 
- Ann-Christin Viklund 
- Johanna Grimståhl 
- Catrin Ingvarsson 

Omval 
Omval 
Nyval 

) 

Övriga tre ledamöter med mandatperiod på ytterligare 1 år är Per 
Selberg, Niklas Turner Olovzon samt Stefan Lindbäck. 

c) Årsmötet beslutade att till revisorer för 1 år utse Tommy Enstedt 
(omval) och Claus Thingvall (omval) båda vid revisionsbolaget Advise 
North AB. 

d) Årsmötet beslutade att till valberedning utse Jörgen Eriksson 
(omval), (sammankallande och ordförande), Grete Solvang-Stoltz 
(omval) och Stefan Erixon (omval). 

§ 13 
Inga inkomna motioner fanns att behandla. 

§ 14 
Styrelsen har sedan föregående årsmöte tagit fram ett förslag till 
stadgeändring gällande skydd utav klubbemblem. Nytt förslag till 

J ändring utav stycket om hemort i ingressen utav stadgarna lyder: 

Rubrik: HEMORT, NAMN, KLUBBMÄRKE OCH FÄRGER 
Text: Föreningen har sin hemort i Luleå. 
Förändringar av klubbens hemort (Luleå), namn (Luleå 
Hockeyförening), klubbmärke eller färger (röd, gul och svart) skall 
beslutas på ett ordinarie årsmöte. För bifall till förändring krävs att 
beslutet biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid ändring av 
stadgarna hänvisas till §6 nedan. 

Stämman beslöt med acklamation ändra stadgarna i enlighet med 
styrelsens förslag. Ingen röstade däremot. Nya stadgar i härefter 
reviderat skick bilägges till detta protokoll, bilaga 2. 

§ 15 
Inga övriga fr~gor fanns. ~ 



§ 16 
Mötesordförande Ulf Nordekvist förklarade årsmötet avslutat. Styrelsens 
ordförande framförde ett stort tack till alla deltagare vid mötet och ett särskilt 
tack från föreningen till avgående styrelseledamoten Kajsa Myrberg för ett 
förtjänstfullt arbete i styrelsen. 

Vid protokollet 

J~-E~ 
Jessica Erlandsson 

~ 
U f Nordekvist 
Mötesordförande 

Justeras 

~onsson 

J 

J 


