
 



 
 
Motioner till årsmötet 30. Maj 2018 
 

1) Erbjuda Hockeyfritids  
 

Erbjud hockeyfritids på eftermiddagarna (tex 14.30-16.00) varje vardag i en av kommunens 
ishallar (tex Järfälla ishall. Den andra hallen skulle kunna vara Almis utan klubba). 
 
Bjud på mellanmål (typ frukt och yoghurt eller smörgås) för deltagarna. 
 
Låt det vara kostnadsfritt och låt alla få vara med oavsett medlem eller ej.  
 
Ha en utsedd ansvarig för den öppna verksamheten (tex ungdomsansvarig med stöd av 
andra volontärer emellanåt). 
 
Ovan koncept finns på andra orter. Kan ske i samverkan med kommun (för 
överenskommelse om istidens ändamål) och lokala sponsorer (som kan bidra med mellis 
tex).  
 
Syfte: Motionen syftar till att skapa intresse för de som ännu inte är inbitna i sporten och på 
så sätt öka rekryteringen av spelare. Men också ge befintliga utövare möjlighet till det extra 
utvecklingsmöjlighet inom sin idrott och på så sätt bidra mer för de som vill mer samt 
behålla spelare i den egna kommunen längre. 
 

Avsändare: Emile Simon  
 
Styrelsens yttrande:  

Styrelsen är i grunden positiv till förslaget, som varit uppe flera gånger tidigare. Med 

nuvarande bemanning ser vi dock inte att det finns någon möjlighet att genomföra ett så pass 

stort åtagande. Kommunen kräver att ett hockeyfritids är öppet för alla och för att garantera 

säkerhet och ordning räcker det inte att endast en anställd ständigt är närvarande. Dessutom 

saknar föreningen en större samlingslokal för mellanmålservering.    

 

 

 



2) Halvårsredovisning  

Det ekonomiska utfallet för föreningen redovisas i nuläget till medlemmarna en gång per år, 
i samband med årsstämman. För att öka informationsspridningen om föreningens ekonomi 
och finansiella resultat föreslås att styrelsen även upprättar en halvårsredovisning av det 
ekonomiska resultatet. Förslagsvis ett halvårsbokslut som visar ekonomiskt utfall mot 
budget och prognos och tre- respektive femårsplan. Nuvarande upplägg ger inte utrymme 
för medlemmar att ta del av det ekonomiska utfallet innan deadline för motioner.  

Syfte: En halvårsuppföljning kommer att ge medlemmarna en bättre insyn ur ett ekonomiskt 
perspektiv och bidra till en god informationsspridning inom föreningen. Det kommer även 
att möjliggöra att medlemmar har en bättre inblick och har större möjligheter att vara 
delaktiga och skriva motioner som rör de ekonomiska delarna, vilket inte är möjligt idag. 

Avsändare: Marie Randefalk   
 
Styrelsens yttrande:  

Styrelsen ställer sig bakom förslaget. För att kunna tillgodose önskemålet behöver vissa 
bokföringsrutiner ändras, men givet att den nya styrelsen lyckas tillsätta en kassör bedöms 
det vara relativt enkelt åtgärdat. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


