
 



 
 
Motioner till årsmötet 30. Maj 2017 
 
1) Ersättning till DAIF ansvarig  
 
Återinförande av arvode för DAIF (Domaransvarig i föreningen) i Järfälla HC from säsongen 
2017/18. Praxis i Stockholms föreningar är att arvodera DAIF-rollen där ett säsongsarvode 
normalt ligger mellan 5-10.000 SEK, tom högre i vissa föreningar.  
Arvodet föreslås hamna i enighet av det genomsnittliga i Stockholmsregionen, 8.000 SEK 
motsvarande 1.000 SEK per månad under aktiv säsong september-april. 
 
Argument 

1. DAIF ansvarar för rekrytering, utbildning, fortbildning, matchtillsättning (ca 200 
matcher), coachning/support av föreningens ungdomsdomare. 

2. Uppskattad nedlagt tid i genomsnitt under en säsong, ca 3 timmar per vecka, ibland 
mer (Cuper, Reunion games, vid kurser mm), ibland mindre (skollov) 

3. Under 4 senaste säsongerna har detta arbete utförts helt ideellt 
4. Gängse praxis inom föreningar i Stockholms Ishockeyförbund 

Styrelsens yttrande: Styrelsen ser ett generellt behov av att se över vilka roller i föreningen 
som ska avlönas, och avser att påbörja ett sådant arbete under kommande verksamhetsår. 
Styrelsens förslag är att inte gå före och införa arvode för just DAIF-ansvarig utan att invänta 
den kompletta översynen. Detta då det i dagsläget finns flera ideella roller i föreningen som 
är tidskrävande. 

2) En ansvarig från varje lag till styrelsen 

Förslag om att en respresentant från varje åldersgrupp/lag bör ingå i styrelsen. 
Medlemmarna har fått uppmaning att söka till styrelsen.  
 
Syfte: kunskapsöverföring mellan ålderskullarna, öka informationsspridningen samt att fler 
skulle bli involverade i utveklingen av föreningen  
 
Styrelsens yttrande: Då styrelsearbetet stundtals är mycket tidskrävande föreslår Styrelsen 
att tillsättningen av ledamöter även fortsatt ska ske på frivillig basis. Både valberedningen 
och styrelsen välkomnar dock alltid nya, dedikerade ledamöter. 
 



3) Öppettider för Cafè Hyllan  
 
Förslag för utökade öppettider för Café Hyllan, likt motion som lades fram 2015. Förslaget är 
att hålla öppet vardagar ca 17.00-ca 22.00 samt helger från ca 07.00-ca 22.00, beroende på 
om det är träning eller match. Ungdomslagen bemannar en hel vecka i stöten där även 
Rolba/A-lag ingår. Är vi 8-10 ungdomslag som roterar så blir det ca 3 el. 4 veckor 
per lag att bemanna om vi räknar på en 26 veckors period. Detta skulle innebära att spelare, 
föräldrar och besökare från allmänhetens åkning kan gå och förtära något före eller efter 
träning.  
 
Syfte: intäkter till föreningen 

Förslag på upplägg: 
Ett rullande veckoschema, som delges med god framförhållning, där lagen roterar och 
bemannar under en vecka. Rolbajour och stängning av hallen då inte vaktmästaren arbetar, 
på A-lags matcher i sek/bås, samt att hålla kiosken öppen de föreslagna tiderna. Varje lag blir 
tilldelade sina veckor vid säsongens början och lagledarna delar ut uppgifterna till 
föräldrarna. Förslagsvis ser veckoscheman ut på följande sätt: 1 familj/vardag och 3 
familjer/helgdag = 11 familjer/vecka + 1 familj vaktmästare/ rolba.  
 

Styrelsens yttrande: Styrelsen föreslår att frågan om kioskens öppettider och sortiment 
överlåts till lagledarna och deras mötesforum att besluta om. Förlängda öppettider i kiosken 
är styrelsen generellt positivt inställd till, däremot måste ett sådant beslut förankras i lagen 
som blir de som får ansvara för att kiosken hålls öppen enligt motionen. Då belastningen på 
föräldrarna redan är hög och eftersom konkurrensen om kunderna är stor (kioskerna i 
simhallen, tennishallen och fotbollsklubben samt Sibylla och OKQ8) måste beslutet föregås av 
en analys av de potentiella intjäningsmöjligheterna. 
 

 

 

 

 
 


