
 



1) SPELAR- & MEDLEMSAVGIFT – Avgifter säsong 2017/18 

Styrelsen föreslår att vi ligger kvar på samma spelaravgifter samt kostnad för medlemskap som 

föregående säsong för A-lag, ungdomslag, hockeyskola samt för veteranträning och damhockey. 

Deltagande i föreningsverksamhet kräver medlemskap.  

Träningsavgift för juniorlag föreslås till 5950 kr för J18 och J20 och då ingår inget material.   

Det nya verksamhetsåret börjar den 1 maj 2017, fakturering av avgifter påbörjas under sommaren. 

Styrelsen föreslår att träningsavgift betalas i tre delar. 20 % sista juni, 40 % sista augusti och 40 % 

sista oktober. Gäller ej Hockeyskola.  

Fakturan skickas till den mailadress som är registrerad för respektive medlem på My Club. 

Motivering: Utifrån fastställd budget för säsong 2017/18 utgår vi ifrån att spelaravgifterna från 

föregående säsong står kvar för samtliga ungdomslag (U8-U16), herr- och damvets samt nya, låga 

avgifter till eventuellt J18-J20 lag. Med utgångspunkt ifrån klubbens intention att göra ishockey 

tillgänglig för så många som möjligt genom att hålla nere kostnaderna är det viktigt med ideellt 

engagemang bland annat på de arrangemang föreningen anordnar.  

 

2) Utbildade tränare för varje lag  

Styrelsen ser att det är viktigt att alla JHC-ledare ska vara utbildade på den nivå som ledaren verkar 

och erbjuder tränarutbildning för alla som behöver. Detta avser såväl ledar-/tränarutbildningar som 

intern JHC-utveckling. Föreningen ska registrera alla sina tränare i TSM.  

Motivering: Alla föreningar som deltar i Stockholm Hockey Cup ska vid match och träning ha tränare 

med giltig utbildning enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege. Påföljder vid obehöriga 

tränare regleras i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Samtliga ledare ska vara 

införstådda i, och bedriva verksamhet i enlighet med innehållet i Ishockeyn Vill. För att kunna delta i 

spel måste varje lag ha en person med giltig tränarutbildning registrerad som Head Coach 

3) PERSONAL  

a) En heltidsanställd till föreningen som Sportsligt utvecklingsansvarig  

Motivering: För att utveckla Järfälla Hockey behöver vi utöka föreningens organisation med 

ytterligare en tjänst. Föreningen växer och vi kan inte längre hantera alla sportsliga utmaningar med 

endast en anställd samt ideella krafter. Med ytterligare anställning på kansliet får föreningen 

möjlighet att utvecklas sportsligt samt skapa administrativ struktur i föreningen för att fortsätta 

utveckla Järfälla Hockey in i framtiden. Ordning och reda, riktlinjer, utbildning samt finna nya vägar 

för ytterligare intäkter för föreningen. För att bedriva lagverksamhet med 60 barn i varje lag, 

Hockeyskola med över 100 barn och dessutom kunna erbjuda alla barn plats i våra camper behöver 

JHC dedikerade personer som arbetar med den sportsliga utvecklingen. 

Kostnad: ca 640 000 kr  

 

 

 



b) En deltidsanställd (25%) till kansliet som Ekonom  

Styrelsen föreslår att kanslitjänsten förändras från en projektanställning till en tillsvidaretjänst på 

deltid som ekonomiansvarig med start i juli månad.  

Motivering: För att fortsätta utveckla Järfälla Hockey organisatorisk behöver vi en deltidsekonom i 

kansliet. Föreningen växer hela tiden och vi kan inte längre bemanna alla administrativa uppgifter 

med ideella krafter och med en ekonomiansvarig på kansliet får föreningen möjlighet att skapa 

bättre administrativ struktur i föreningen.  

Kostnad: ca 161 000 kr  

 

4) TRÄNARE  

Styrelsen föreslår att klubben fortsätter arvodera tränare till A-lag, J20 och J18 kommande säsong. 

Vidare arvoderas en målvaktstränare likt tidigare säsonger. Förslagsvis löper tränaravtalen med start 

i augusti 2017 till sista mars alternativt sista april 2018. Föreningen vill utveckla den sportliga 

verksamheten och vill därigenom utveckla en sportslig utvecklingsgrupp. I gruppen ska föreningens 

sportsligt utvecklingsansvarige och 2 tränare ingå. Gruppen ska arbeta med spelar och 

tränarutveckling samt med föreningens camper. 

 

Motivering: Föreningen behöver tränare till A-lag och juniorlag som kan utveckla spelarna både 

individuellt och kollektivt med ett tydligt och konstruktivt ledarskap på träningar och som coach på 

matcher. Målvaktstränare behövs för specifika målvaktsträningar inom föreningen. Den Sportsliga 

utvecklingsgruppen kommer ta ett helhetsansvar för en den sportsliga verksamheten och hitta en 

rödtråd från Hockeyskolan - A-lag.      

Kostnad: ca 318 000 kr  

 

5) Ledarkonferens under säsongen 2017-2018 

Styrelsen föreslår att pengar avsätts för en ledarkonferens för Järfälla Hockey. 

Motivering: Ledarkonferensen är ett bra tillfälle att tillsammans dra upp riktlinjerna för säsongen och 

fortsätta arbetet med JHCs värdegrunder. Konferensen är också ett bra tillfälle att lära känna de nya 

ledare som tillkommit till föreningen till säsongen.   

Kostnad: 25 000 kr  

 

 

 

 


