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Årsmöte Mora IK  
Onsdagen 29 juni 2022 
Klockan 18.30 Smidjegrav Arena   
 
Dagordning 
 

1. Mötets öppnande, ordförande Lars Lisspers 
2. Parentation 
3. Upprop och fastställande av röstlängd 
4. Val av ordförande av årsmötet 
5. Val av sekreterare av årsmötet 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera 

protokollet.  
7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
8. Fastställande av dagordning 
9. A, Styrelsens verksamhetsberättelser för Mora IK samt bolaget Smidjegrav 

Arena och Event AB säsongen 2021/2022. B, Redovisning av årsbokslut för 
Mora IK samt bolaget Smidjegrav Arena och Event AB säsongen 2021/2022.  

10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltnings över de senaste 
verksamhetsberättelser och räkenskapsåret.  

11. Fastställande av resultat och balansräkning.  
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, Mora IK och bolag.  
13. Fastställande av verksamhetsplaner samt behandling av ekonomiska planer 

för kommande verksamhetsår, klubbdirektör Peter Hermodsson  
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
15. Ekonomisk ersättning för revisorer och styrelseledamöter.  
16. Valberedningens förslag av:  

 
 Ordförande: Lars Lisspers omval 2 år 
Ordinarie ledamot: Tomas Lind omval 2 år 
Ordinarie ledamot: Stefan Olsson omval 2 år 
Ordinarie ledamot: Andreas Sjöberg nyval 2 år 
Ordinarie ledamot Hans Arnesson vald till 2023 
Ordinarie ledamot Mikael Lundström vald till 2023 
Ordinarie ledamot Jeff Jackett vald till 2023 
 
Suppleant/ersättare  
Suppleant Ann-Charlotte Andersson omval 2 år 
Suppleant Lars Jansson nyval 2 år 

 
Val av ombud samt vid dotterbolagets stämma företräda Mora IK 
Val av ordförande i valberedningen samt 3 ledamöter på en tid av ett år.  
 
17. Val av två revisorer varav minst en auktoriserad samt en föreningsrevisor för 

en period för ett år. Förslag föreningsrevisor Paul Eriksson.  
18. En revisorssuppleant varav minst en auktoriserad för en tid av ett år. Förslag 

Håkan Sundqvist.  



19. Ändring av stadgar: Enligt föreningens stadgar skall valbar kandidat vara 
medlem i föreningen minst 2 månader innan årsmötet. Det innebär att förslag 
från medlemmar på kandidater som inkommer fram till 3 veckor innan mötet 
och inte är medlem i föreningen inte är valbara. Denna stadge-regel förkortar 
valberedningens arbete att tillsätta kandidater efter sittande 
styrelsemedlemmar gett sitt besked om sin framtid till valberedningen som 
skall ske 2 månader innan årsmötet. 
 
Därför vill valberedningen vädja till er medlemmar att få göra en 
stadgeändring ett år i förtid och förkorta tiden till att kandidater måste vara 
medlem i föreningen till minst 3 veckor innan årsmötet och inte som nu 2 
månader. Det gör utbudet av kandidater både större för våra medlemmar och 
valberedning för att få bästa kandidater till styrelsen i Mora IK i framtiden.  
 

20. Fastställande av medlemsavgifter för säsongen 2022/2023 (320 kronor 
2021/2022)  

21. Utdelning av utmärkelser, Lars Lisspers 
22. Övriga frågor  
23. Avslutning av årsmötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE MORA IK 2021/2022 

Säsongen 21/22 har avslutats och vi i Mora IK kan se tillbaka på en säsong som varit speciell på flera 
sätt. Vi har haft en pandemi under nästan hela säsongen med olika restriktioner för såväl 
ungdomslag som A-lag. Det är många av våra spelare och ledare som tagit ett stort ansvar när det 
gäller pandemin men ändå blivit sjuka vilket påverkat våra resultat i klubben.  

Men ändå har Mora IK under säsongen gjort en av de bästa säsongerna någonsin om vi ser till 
bredden av våra lag och resultat. Vårt A-lag herrar gick till slutspel mot Karlskoga men där orkade vi 
inte hela vägen mot ett stark Karlskoga. A-laget damer gick efter slutspel vidare mot div 1 vilket är ett 
år tidigare än vad vi planerat vilket är mycket imponerande. Våra juniorer J-20 samt J-18-lag gick 
båda till SM slutspel vilket visar kraften och kunnandet av våra juniorer samt deras ledare. Även vårt 
U-16 lag gick till slutspel i SM vilket visar bredden på Mora IK säsongen 21/22. Utöver detta så har 
våra övriga lag gjort bra resultat under de förutsättningar vi haft med en säsong med pandemi. Mora 
IK stod även som värd för TV-pucken för tjejer under året vilket vi gärna gör fler gånger om vi får 
möjlighet.  

Några av våra yngre spelare har även fått dragit på sig landslagströjor vilket känns bra. Det är Anton 
Olsson som spelat för vårt yngsta landslag Team 16 samt Johannes Lökkeberg som representerat 
Norges U-18 lag. Vi har även ledare som tagit VM Guld för Sveriges J-18 lag under våren, det är Johan 
Rosén som tränare samt den outtröttlige Yngve Frost som efter många år som materialare i 
landslaget till sist fick sitt guld! 

Jag som ordförande är mycket stolt för det arbete som alla ledare och volontärer har gjort under 
säsongen. Utan ert arbete så skulle Mora IK inte fungera alls eftersom det mesta av vår verksamhet 
bygger på ideellt arbete och engagemang.  

Under året har styrelsen haft 10 styrelsemöten och där delaktigheten varit stor och med bra 
diskussioner. Styrelsen har fått bra underlag och rapporter från ledningen i Mora IK om vad som är 
på gång, hur den ekonomiska situationen hanterats, det sportsliga arbetet fortlöper samt 
framtidsfokus.  

Styrelsen har drivit på arbetet med en ungdomsarena under flera år och nu ser vi framgången i detta 
arbete då Mora kommun har kommit med ett förslag på en tältlösning på Prästholmen vilket vi 
hoppas våra politiker ska ta beslut om snarast. Styrelsen har även representerat på möten inom 
regionen, distrikt och allsvenskan för att driva frågor som påverkar hockeyn i Sverige och för Mora IK. 
Vi har tillsammans med klubbledningen varit delaktiga i framtagandet av förslag till nytt avtal med 
SHL som är viktigt för oss som spelar i Hockeyallsvenskan.  

Personalen på vårt kontor har jobbat hårt även under detta år och där vi också förstärkt 
organisationen på bland annat säljsidan samt att vi tillsatt en sportchef som ska se till att 
kärnverksamheten ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas.  

När Hockeyallsvenskan summerar sitt år gällande publiksiffror så visar det sig att över 1 miljon 
personer har gått på allsvenska matcher vilket visar vilken stark liga vi spelar i även om drömmen och 
målet självklart är att nå SHL. Nu var det HV71:s tur att spela sig till sin SHL plats och Djurgården får 
komma till Smidjegrav arena kommande säsong vilket vi ser fram emot.  

Nu kan vi visa att efter säsongen 21/22 så har Mora IK en mycket stark organisation och bra 
förutsättningar för kommande säsonger. Vi har också med mycket stor tacksamhet tagit emot en 



gåva från Lars Gustavssons dödsbo där vi skapat en fond där avkastningen ska gå till 
ungdomsverksamheten och värdegrundsarbete vilket var Lars önskan.  

Två spelare som tidigare spelat för Mora IK (Olof Lindbom och Adam Edström) har nu skrivit på för 
NHL vilket har genererat pengar till klubben, något som känns bra för framtiden och samtidigt påvisar 
att vi fortsätter vara en klubb som scoutar, värvar och lyfter fram riktiga talanger. 

Nu får vi hoppas att pandemin och världsläget stabiliserar sig och att vi kan få njuta av en säsong i 
Mora IK med fokus på vårt kärnuppdrag – ishockey, den kommande säsongen  

Hälsningar 

Lars Lisspers  

Ordförande Mora IK säsongen 2021/2022 

 

Verksamhetsberättelse säsongen Smidjegrav Arena och Event AB 2021/2022 
 

Bolaget har som tidigare år haft en låg profil vilket självklart är en följd av den pandemi som vi haft 
under nästan tre år. Vi i bolaget har inte kunnat ha några aktiviteter och därför ingen större inkomst i 
vårt bolag. Vi har i styrelsen beslutat att när vi nu i slutet av säsongen och när pandemin öppnat upp 
för aktiviteter ska skapa verksamhet som gör att vårt bolag kan ha intäkter som tidigare år.  

Nu ser vi framåt och hoppas att vårt bolag kan medverka till att stärka Mora IK:s verksamhet under 
kommande säsong.  

 

Lars Lisspers 

Ordförande Mora IK säsongen 2021/2022 

 

 

 

 
 
 
 
 



SENIORVERKSAMHETEN 2021/2022 
Johan Hedberg, tränare 
Örjan Lindmark, tränare 
Peter Iversen, målvaktstränare 
Tomas Skogs, fystränare 
Karolina Koskinen, fysioterapeut 
Håkan Bogg, materialare 
Anders Färnström, materialare 
Thomas Marneus, klubbläkare 
 

HOCKEYALLSVENSKAN 2021/2022 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖLJANDE SPELARE HAR REGISTRERATS FÖR MORA IK 2021/2022 
 
Andreas Ljunggren Tingsryds AIF 
Axel Bergkvist  BIK Karlskoga 
Steven Seigo  HK Poprad 
Olle Strandell  Borlänge HF 
Albin Grewe  Ilves 
Anton Heikkinen Södertälje SK 
Igor Larionov  Kunlun Red Star 
Alexandre Lavoie Västerås IK 
Bobby MacIntyre Frisk Asker 
Kalle Miketinac Kristianstad IK 
Emil Oksanen  Kiekko-Espoo 

 
FÖLJANDE SPELARE HAR LÄMNAT MORA IK 2021/2022 
 
Olof Lindbom  Kristianstad IK 
Isak Wallin  MoDo Hockey 
Jonathan Granström Slutat 
Adam Masuhr  Slutat 
Mattias Nörstebö IF Björklöven 
Oscar Eklind  Brynäs IF 
Isac Andersson Tingsryds AIF 
Alexander Hilmerson Västervik IK 
Wilson Johansson Forshaga IF 
Ludvig Larsson Rögle BK 
Oskar Stål-Lyrenäs Rögle BK 
Nils Thomasson Tingsryds AIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



TOTALSTATISTIK FÖR SÄSONGEN 2021/2022 
 

 

 



 

MORA IK:S JUNIORVERKSAMHET 2021/2022 

Vi bedriver en bred juniorverksamhet där vi har våra tre lag:  J16, J18 och J20 spelande i landets 
högsta serier för juniorer och ungdomslag, J16 Region, J18 Region och J20 Nationell.  
Säsongen var prestationsmässigt bra säsong för klubbens med alla 3 lag i slutspel.  

J20 
J-20 laget gjorde en bra säsong och lyckades för första gången på många år ta sig till topp 10 efter jul 
där man slutade på en andra plats i J-20 Nationell Norra före jul.  

Under säsongen har det bjudits på bra ishockey och många spelare har utvecklats under säsongen.  
J-20 kom till kvartsfinal i SM-slutspelet där man vann i åttondelsfinal mot Växjö för att sedan möta 
Djurgården i kvartsfinal som blev en aning för tuffa. Summerat så var detta en mycket bra genomförd 
säsong för vårt J-20 

J18 
Seriespelet i region väst är den tuffaste och jämnaste på J18 sidan. Det är åtta lag som slåss om 5 
platser. I år så fick vi en tuff start på serien, de första matcherna fick vi spela direkt efter vår Corona-
nedstängning i laget. Efter vår lite svagare inledning fick vi upp farten och var med och slogs om en 
topp 5-placering. Vi nådde inte hela vägen utan hamnade på 6:e plats precis utanför topp 5 som gav 
en plats i J-18 allsvenskan. I fortsättningsserien efter jul så gick man obesegrade genom den serien 
vilket gav en plats i J18 slutspelet. I 16 dels finalen slog man ut Färjestad, och i 8 delsfinalen mötte 
man Örebro som tyvärr blev för svåra. Sammanfattningsvis en bra säsong för vårt J-18.   

J16 
J16 laget fick en tuff start på säsongen där man hade svårt att komma upp i prestation under 
matcherna. Jonas och Joakim Westerling gjorde ett  bra jobb under säsongen med spelarna, vilket 
gjorde att laget spelade bättre och bättre desto längre säsongen gick. Efter en att laget kommit 
tillsammans så tog man igen i serien och hamnade till slut på en 4:e plats i serien. Man får sedan på 
kval till slutspel i valbo där man vann den serien och gick vidare till slutspel. Man åkte sedan till 
Örebro Sm-spel med 3 andra lag som var Svedjeholmen, Örebro och Luleå. Väl där spelade man bra 
men gick inte vidare. J16 gjorde en bra säsong och fick bra utveckling på sina spelare.  

Ishockeygymnasiet 
Cirka 70 elever är aktiva på Mora Gymnasium under NIU eller LIU-verksamheterna och merparten av 
spelarna kommer från regionen. Här har vi under året arbetat mer med det individuella och samtidigt 
varit noggrannare med närvaro. Det har tagits steg i rätt riktning men den individuella sidan är något 
vi kommer fortsätta trycka på framöver. Ansökningstrycket ligger kvar på ca 350 ansökningar till vårt 
HG och under höstmånaderna är det ett digert arbeta att gå igenom dessa och hitta rätt spelare till 
vårt HG. Vi har nu tagit in 10 utespelare och 1 målvakt till vårt hockeygymnasieintag där 4 stycken 
spelare kommer från vårt egna J16 lag.  

  
 
 
 
 
 



 
Våra ledare under säsongen  

J20                                   J 18  J16 

 Daniel Hermansson          Andreas Olsson Jonas Westerling   

Fabian Gunnarsson  Johan Rosén  Joakim Westerling  

  

Åke Eriksson                    Rolf Wattberg 

Ingemar Tomth    Anton Eriksson 

  Jörgen Olsson             
 

J20 NATIONELL NORRA 2021/2022 

 
 
J18 REGION VÄST 2021/2022 

 
 



J16 REGION VÄST 2021/2022 

 
 
 

MORA IK:S UNGDOMSVERKSAMHET 2021/2022 

Efter ett år med pandemi där nästan all tävlingsverksamhet blivit inställt. Har vi 2021/2202 äntligen 
återgått till det normala. Där ungdomarna återigen fått genomföra sina serier, men med en hel del 
flyttade matcher p g a mindre utbrott av covid-19 fall i olika föreningar och ålderskullar.  

Cuperna blev ett lidande under säsongen, men öppnades upp i slutet av säsongen då cuper 
godkändes att spelas igen. 

Trotts denna tuffa period med pandemi har vi lyckats behålla våra ungdomar inom ishockeyn. Under 
säsongen 21/22 har vi haft 310 ungdomar aktiverade fördelade på åldrarna 2006–2016. Från äldsta 
gruppen U15/16 fördelat ner till den yngsta gruppen Tre Kronors Hockeyskola (TKH). Flicklaget 
inkluderas inom dem aktiva.  

Alla lag har deltagit i seriespel i första hand inom Dalarnas Ishockeyförbunds regi. Undantag från 
detta är Tre Koronors Hockeyskola som är vår nybörjarverksamhet och inte deltar i seriespel. 
Pilotprojektet har följts med smålagsspel inom Dalarna upp t om U12. Dessvärre blev 
flickverksamheten lidande efter pandemin då seriespel för F13 aldrig blev av. P g a inga lag anmälda. 
Men med stora krafter inom flicksidan inom Dalarna arrangerades olika varianter av spel efter nyår 
på olika orter. Mora IK arrangerade vid två tillfällen matchspel. Ett tillfälle innan jul där smålagsspel 
var målet. Ett tillfälle efter nyår med två grupper där smålagspel och helplansspel genomfördes. 

Verksamheten är förlagd till i huvudsak i Smidjegrav Arena och Liljedal Arena (Orsa ishall) Vi 
samarbetar även med Älvdalens HK och fler av våra ungdomar/ungdomslag har haft träningstillfällen 
i Älvdalens ishall med sitt eget lag eller med Älvdalens lag i deras ungdomsverksamhet. Då samarbete 
funnits har spelare spelat med Älvdalens HK U14 under säsongen när behov och tid funnits. 

Till varje lag har det funnits istränare, materialare, lagledare, ekonomiansvarig, kioskansvarig, 
Cupansvarig med mera. I varje lag har det funnits mellan 10–12 ledare som varit med och drivit både 
laget och verksamheten framåt på ett sätt som vi vill för att barn och ungdomarna ska kunna 
utvecklas både som spelare och människor. 

Första året där två ungdomsansvarig på heltid haft ansvaret för ungdomssidan. Där vi har haft en 
administrativt ansvarig och en sportsligt ansvarig. Vilket har gett stor insyn hur verksamheten 
fungerar ute i lagen. Har varit väldigt uppskattat från många håll för stöttning och utvecklingen av 
verksamheten.  



Det har genomförts flertalet ledarträffar där fokus har varit policy och värdegrundsarbete. Pratat om 
styrdokumentet som finns på ungdomssidan för att säkerhetsställa att vi sportsligt lär ut rätt saker till 
våra spelare. Hockeykonsulent för denna region har varit på plats genomfört vid ett tillfälle, där fokus 
var spel på små ytor med många av våra ledare på plats. Ledare som har haft behov för att uppnå 
den utbildning för den åldersgrupp den behöver, har skickats på tränarutbildningar inom förbundet. 
På de utbildningar som inte ställts in p g a covid-19. 

För att finansiera verksamheten så bidrar både barn och föräldrar med betygande arbetsinsatser 
under exempelvis A-lagets hemmamatcher, försäljning av olika slag, kioskerna, pantprojekt, med 
mera. Då det funnits restriktioner för publik på hemmamatcher under säsongen har kioskintäkterna 
inte upplevt den intäkt som det ska. Ungdomssidan har varit med och sålt säsongspotten. 

Ungdomsansvariga har konsultat Älvdalens HK ungdomslag under säsongen. Ungdomsansvarig har 
varit på plats i Älvdalen en gång i veckan när verksamheten har varit i gång. Fokus har varit hos fyra 
lag. Flicklaget, U9/10, U11 och U14. Ett konsultarbete som har genererat intäkter till Mora IK 
ungdom.  

Föreningens marknadssida bidrar också med försäljning av ungdomspaket när det träffar potentiella 
samarbetspartners.  

Planeringsarbete för kommande säsong är för tillfället i full gång och där ligger fokus på att fortsätta 
utveckla Mora IK ungdom både ekonomiskt och sportsligt. 

 

Daniel Grillfors 
Ungdomsansvarig 

 

U16 DALARNA 2021/2022

 



U16 FORTS B 2021/2022 

 

U15 DALARNA 2021/2022

 

U14 DALARNA 2021/2022

 



U13 DALARNA NORD 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORA IK:S DAMVERKSAMHET 2021/2022 

 
Efter att säsongen 20/21 stängde ner på grund av pandemin gick vi in i den här med en målsättning 
att ligga med i toppen för att få spela en kvalserie och förhoppningsvis avancera till division ett. Vi var 
också tydliga med att vi skulle försöka höja nivån ett snäpp vad gäller träningstillfällen och närvaro. 
Det ledde till att några tjejer hoppade av och att vi gick in i säsongen med ca tre femmor. Då hade vi 
fått in fyra tjejer från Leksands div. 1 lag som de valde att lägga ner. 

Under hösten arrangerade vi TV-puckens gruppspel för flickor och där hade vi själva med fem 
spelare. Innan och i samband med den helgen togs det kontakt med några av tjejerna i Dalarnas lag 
vilket ledde till att fem av dem tog chansen att spela med oss. De kunde fortsätta träna med sina 
pojklag i respektive förening och även träna med oss när det passade. På helgerna kunde de spela 
både med oss i damlaget och med sina lag. Detta gjorde att vi breddade truppen och inte blev lika 
sårbara vid skador och sjukdomar. 

När vi gick in i serien visste vi inte riktigt var vi stod jämfört med de andra lite mer rutinerade lagen. 
Det visade sig ganska snart att vi höll en riktigt bra nivå och inledde med flera vinster. Trots att vi 
hade flickor från flera olika föreningar och olika bakgrunder så lyckades vi få till ett konstruktivt spel 
där vi vårdade pucken. Från att ha haft rätt mycket ”solokörning” slutade det med att vi mer eller 
mindre spelade ut motståndarna. Gruppen i sig kom ihop på ett mycket bra sätt och flickorna från 
TV-pucklaget blev genast en naturlig del i laget. Givetvis hade de äldre tjejerna en stor del i det som 
accepterade situationen och tog emot dem på ett bra sätt. Det utvecklades till att vi och Falu IF 
toppade tabellen hela vägen och följaktligen kvalificerade oss för kval. Där hamnade även Nor IK till 
slut och Örebro från div. 1. 

I kvalserien vann Falun alla sina matcher och Nor förlorade alla sina. Efter att vi besegrat Örebro på 
bortaplan så blev det en direkt avgörande match hemma i Smidjegrav i näst sista omgången. Efter en 
mycket jämn och bra match stod vi som segrare och därmed var vi klara för division 1 säsongen 
22/23. 

För att kunna hävda sig på nästa nivå bör föreningen se till att fortsätta samarbetet med de 
föreningar av vilka vi lånade in tjejerna födda -08. Jag har pratat med flera av dem och vet att de vill. 
Att de fortsätter att träna med sina respektive lag är något som man får acceptera. Det behöver 
också fyllas på med en femma utifrån för att få ett ännu mer stabilt lag och för att fortsätta att hjälpa 
de unga tjejerna i deras utveckling. Det finns spelare som är intresserade men blir så klart färre och 
färre ju längre tid som går. Det är tre tjejer, en från Sveg och två från Leksand, som söker boende och 
behöver hjälp med det. En av dem är målvakten Vega som hade stor del i avancemanget. Alla i laget 
har inte något pojklag att träna med under sommaren och behöver verkligen komma i gång. Det har 
nu gått väldigt lång tid sedan de hade någon organiserad träning. 

 



MORA IK:S MEDARBETARE 2021/2022 

    
Kontor 
Peter Hermodsson, Peter Masuhr. Anton Eriksson, Johanna Larsson, Lars Christensson Ronja 
Lundgren, Maria Strand, Kenny Åström, Sonja Sys,  
Hans Johansson, Micke Matsson  
  
Sportchef: Andreas Hägglund  
  
Ansv. Juniorer: Johan Rosén.    
J20 – Daniel Hermansson och Fabian Gunnarsson   
J18 – Andreas Olsson och Johan Rosén   
J16 – Jonas Westerling  
  
Ansv. Ungdom: Andreas Hägglund, Daniel Grillfors.  
    
Restaurang: Feem i Mora AB   
    
Säkerhetsansvarig: Jan Olsson     
    
Loger värd: Kjell Cederlund, Björn Runesson  
  
Pressansvarig: Nils Erik Jones   
    
Vaktmästeri: Håkan Bengtsing, Jonny Wallström, Mikael Sandblom, Mats Hedenström,  
Niklas Heneskär, Jan Olsson, Lars-Göran Larsson  
    
Försäljning lotter: Ingvar Nilimaa  
    
Sekretariat: Kjell Andersson, Stefan Ljudén, Roger Pernling, Jim Karlsson, Mats Bjurström, 
Anders Sisell, Ylli Muliqi, Pär Krumlinde, Alexander Leppänen, Pierre Gillis, Björn Sohl, Irene 
Mårds, Anders Höijer, Johan Bodins, Maya Höijer, Sara Niburg, Ann-Sofi Sohl, William Wallin, 
Åsa Wallin, Hans Niburg   
 
Regicentral: Lars Wilander, Tommy Lindroos, Emil Lindroos, Roger Sjöström, Hugo Paulsen.  
    
Plankommittén: Pähr Broman, Håkan Eriksson, Mattias Larsson, Håkan Larsson, Lars-Göran 
Larsson, Cerneka Vjekoslav, Robin Liljeberg, Anders Larsson.    
    
Spelaringång: Jan Erik Sys    
    
Arenavärdar: Jan Adolfsson, Jill Brandt, Ann-Marie Bäckman, Mikael Danielsson, Agneta 
Ersson, Gabriella Heneskär, Magnus Johansson, Sören Krång, Anders Krumlinde, Jonas 
Lagerberg, Johanna Lax, Jonas Lax, Stefan Löfgren, Stefan Mattson, Thomas Nordin, Björn 
Persson, Sören Pettersson, Anette Prandes, Daniel Salminen, Lillemor Svedgård, Oscar 
Tenlén, Jan-Erik Toremar, Claes Wickman  



 
HG-rum: Inger Wallin, Gunilla Berg  
  
Parkering: Lars Kax, Bengt Eriksson  
  
Fotograf: Krister Larsson  
  
Sharp Corner: Maria Ekebris, Sussanne Olsson, Siw Johansson, Marianne Bergstedt, Ann Sofie 
Fernström, Tina Reimi  
  
Supportershop: Cil Design     
    
UTMÄRKELSER VID ÅRSMÖTET 21/22  
  
Vinnare av poängligan 21/22:   
Johan Persson     
 
Bäste Junior: Filip Björkman  
Motivering:  
Motivering: Filip har under året varit tongivande i vårt J-20 lag samt representerat vårat A-lag 
under året och visat att han klarar av att spela i Hockeyallsvenskan. Filip är en duktig 
hockeyspelare och en väldigt bra lagkamrat.  
     
Dag Adolfssons stipendie:   
Gabriel Westling, Motivering: Gabriel har under säsongen spelat i vårt J-20 lag där han 
varit en värdefull del av laget. Han har under säsongen varit ett föredöme med hans 
inställning till träning och match. Gabriel har under på ett bra sätt planerat sin skolgång för att 
kunna prestera både i skolan och på isen.   
  
Ibrahim Qufaj. Motivering: Ibrahim har under året spelat i vårt J-20 lag, Ibrahim har under 
året bidragit till J-20:s framgångar med att vara en god kamrat och ett föredöme till träning 
och match. Ibrahim har genom sin inställning till ishockey och skolan sett till att även 
skolarbetet fungerat på ett bra sätt.  
  
Utmärkelse:   
Lars Kax. Arbetat 40 år i Mora IK  
 


