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Protokoll fört vid Leksand Superstars årsstämma, 2003-06-14 

Tid: 15.00 – 17.45, Plats: Leksands Isstadion (starrestaurang) 

 

 

 

Närvarande ledamöter:  

Torbjörn Ljungh,  

Katarina Ahlgren,  

Ove Olsson  

Torbjörn Olsson, ordf. 

 

Närvarande från valberedningen: 

Ann-Louise Göras (sammankallande)  

 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande Torbjörn Olsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt 

välkomna. 

 

§ 2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande 

Torbjörn informerade stämman om hur utlysandet gått till, bl a skickades en kallelse 

ut till samtliga medlemmar, information på klubbens hemsida på internet och i 

Leksandsbladet vid två tillfällen. 

Stämman godkände utlysningen. 

 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 

a) Lasse Nygård valdes till ordförande för stämman. 

b) Fia Stoltz valdes till sekreterare för stämman. 

c) Per Källgren och Ola Westman valdes till rösträknare tillika justeringsmän. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning samt arbetsordning för stämman 

Stämman godkände den för årsstämman sammanställda dagordningen. 

 

§ 5 Upprop och fastställande av röstlängd för stämman 

Vid stämman närvarade 34 personer, varav 31 hade rösträtt. 

 

§ 6 Information av LIF samt avtackning av spelare/ledare 

Till stämman var traditionsenligt de spelare/ledare som slutar i LIF denna säsong 

inbjudna för en mindre avtackningsceremoni. De spelare/ledare som kunde 

närvara under stämman var: Mikael Karlberg, Daniel Widing, Daniel 

Hermansson Jonas Fransson, samtliga av dessa avtackades med blommor samt en 

minnes tavla av Superstars, Mikael Karlberg fick även mottaga en bok om 

Leksands IF historia för lång och trogen tjänst. Alla spelare tackade för 

uppvaktningen och den tid de haft tillsammans med oss supportrar i Leksands IF, 

samt att de berömde Superstars för ett mycket bra arbete på läktarna. Mikael 

Karlberg lovade även att vi skulle synas om två år igen. 

Även en av de nya spelarna i kommande trupp inbjöds att närvara vid stämman. 

Denna gång vara det Fredrik Svensson (ny från Luleå) som kom dit och 

presenterade sig själv samt pratade lite om hans syn på framtiden i Leksands IF. 
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Fredrik välkomnades till klubben med en blombukett samt boken om LIF:s 

historia. 

Lars Ingels som är skaparen bakom boken om LIF:s historia (Leksand så klart) 

inbjöds till stämman för att berätta lite om boken och arbetet kring densamma, 

Lars tackades av Superstars med en blombukett för ett enormt bra arbete med en 

bok som kommer att glädja åtskilliga supportrar i landet. 

Jonas Bergqvist var inbjuden till stämman som representant för Leksands IF, och 

för att berätta lite om säsongen som varit och den som skall komma. 

Han inledde det mycket informationsrika föredraget med lite om klubbens 

historik, sedan  lite om den säsong som varit, biljettförsäljningen hemma var 

143 000 och borta 193 000 under säsongen. 

Kioskförsäljningen hade gett ca 20 kr per person och match. 

Det finns totalt 13 200 medlemmar i Leksands IF, Superstars, Supporterklubben 

och Tokiga Masar. 

Sommarhockeyskolan har 1200 elever under 6 veckor. 

Publiksnittet hemma under säsongen 2002/2003 har varit 5 297 personer. 

Leksands IF subventionerar Superstars varje säsong med ca 800 000 genom 

främst sänkta entrépriser och att alla medlemmar får tidningen Leksingen 4 

ggr/år. 

Han tog även upp lite om planerna på en ny ishall, och att visionen är att den 

skall stå klar inom 2-3 år. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkningar 

Kassören Ove Olsson samt ordföranden Torbjörn Olsson redogjorde för 

verksamhetsåret och dess resultat- och balansräkningar, där bl a ett positivt 

resultat om 3 279 kr presenterades. Stämman godkände verksamhetsberättelsen 

och resultat- och balansräkningarna samt beslutade att resultatet skulle tillfalla 

det egna kapitalet. 

 

§ 8 Revisorernas berättelse 

Stämmoordföranden redogjorde revisionsberättelsen för stämman, som därefter 

godkände berättelsen och lade den till handlingarna. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för det senast verksamhetsåret. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgiften 

Stämman valde att följa styrelsens förslag om en avgiftshöjning om 100kr, från 

tidigare 200kr till 300kr för säsongen 2003/2004, beslutet var enhälligt. 

 

§ 11 Propositioner 

Styrelsen lade fram en proposition om att ändra stadgarna, efter ett omfattande 

revideringsarbete kunde styrelsen presentera ett förslag på nya stadgar för 

föreningen. De gamla var ålderdomliga samt bristfälliga, varpå styrelsen kände 

att de behövdes förnyas så att de anpassades efter verksamheten. Efter diskussion 

gällande §16 (uteslutning och avstängning) samt §34 (arvode och övriga 

förmåner) kunde stämman enas i ett beslut om att anta stadgarna med ett tillägg 

om ett totalt maxbelopp gällande §34, beloppets storlek fastslogs under punkten 

övriga frågor. 

Stämmans beslut om att anta de nya stadgarna var enhälligt. 

 

§ 12 Motioner 

Det hade inte kommit några motioner. 

 



  3 

 

§ 13 Val av: 

a) klubbens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år: Torbjörn Olsson 

b) två ledamöter på en tid av ett år: Torbjörn Ljungh, Henrik Andersson 

två ledamöter för en tid av två år: Fredrik Grandelius, Dan Inglander 

c) En suppleant för en tid av två år: Ola Westman 

d) En revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år:  

Ordinarie Roger Arvids och som suppleant Lasse Nygård 

e) Tre ledamöter vara av en sammankallande i valberedning för en tid av ett 

år: sammankallande Ann- Louise Göras, Maria Daniels, Björn Karlkvist 

 

§ 14 Övriga frågor 
Stämman fastställde att taket för utbetalning av arvoden enligt §34 i stadgarna 

per säsong skall vara ett basbelopp. (Basbeloppet för år 2003 är 38 600 kronor) 

Torbjörn Olsson avtackar Katarina Ahlgren och Ove Olsson med blommor och 

boken Leksand så klart! För deras tid i styrelsen. 

 

Torbjörn Olsson berättar lite om målen som vi satte upp inför säsongen 

2001/2002 och hur lång vi hade kommit med den 5 års planen. 

Han visade även hur den tilltänkta nya organisationen kommer att se ut from 

säsongen 2003/2004. 

Stämman informerades även om att styrelsen tagit ett beslut om att anställa en 

person på heltid (projektanställning under ett år) med avsikt att övergå i 

tillsvidareanställning. Anställningens syfte är att bidra till att utveckla föreningen 

samt att skapa en ökad service för medlemmarna, den anställde skall även leda 

det operativa arbetet i organisationen. Eftersom föreningen växer explosionsartat 

var detta initiativ enligt styrelsen nödvändigt för att möta framtiden. 

Stämman efterlyste en sammankomst för medlemmarna under säsongen, där de 

kunde informeras ytterligare om arbetet i organisationen. Styrelsen fick i uppdrag 

av stämman att förverkliga en sådan sammankomst. 

Stämman lyfte även frågan om möjligheten till att som medlem i Superstars få 

köpa ett säsongskort till samtliga hemmamatcher, frågan avfärdades dock utan att 

gå till beslut då det klargjordes att dagens lösning är förmånligare och bättre för 

medlemmarna. 

Lasse Nygårds ger Leksand Superstars beröm och tackar så mycket för det goda 

samarbetet som Superstars och Leksands kommun har. 

 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeringsmän 

 

 

 

Lasse Nygårds   Pär Källgren 

Ordförande 

 

 

 

Fia Stoltz    Ola Westman 

Sekreterare  
 


