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Protokoll fört vid Leksand Superstars årsstämma, 2004-06-13 

Tid: 14.00 – ca 16.00, Plats: Leksands Isstadion (starrestaurang) 

 

 

 

Närvarande ledamöter:  

Henrik Andersson 

Dan Inglander 

Ola Westman 

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) Anna Fändriks valdes till sekreterare för stämman. 

c) Dan Inglander och Axel Pettersson 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 44 personer, varav 39 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 som kunde närvara 

under stämman var: Lars Jonsson, Jonas Elofsson och Tobias Holm. Samtliga av 

dessa avtackades med blommor samt en minnestavla från Superstars. 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. Även några av de nya spelarna i kommande säsongs trupp inbjöds att 

närvara vid stämman. Örjan Lindmark och Magnus Österby kom och 

presenterade sig själva. De välkomnades till klubben med boken om LIF:s 

historia, ”Leksand så klart”. 
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Jonas Bergqvist var inbjuden till stämman som representant för Leksands IF. Han 

berättade lite om säsongen som varit och om den kommande. 

Han inledde det mycket informationsrika föredraget med en analys av föregående 

säsong. Efter att vi åkte ur serien har man arbetat med att analysera vad som hade 

hänt, man konstaterade att resultatet inte går att peka på enskilda misstag utan allt 

var en kombination av förlust av bra spelare pga skador, prestationskrav och 

mental press hos spelare. 

Vår B-hall, LRF-hallen står klar och i sommar kommer hockeyskolan att husera 

där. 

Större delen av föredraget handlade dock om den stora satsningen på Ejendals 

Arena. Vi fick se animerade bilder och ritningar på arenan som kommer att 

innehålla barer, butik, café, loger, mm. Entréhallen kommer även att kunna 

fungera som en konserthall med en kapacitet på 800 personer. Den totala 

kapaciteten i hallen kommer att vara 7 700 personer. Den 28 juni börjar man att 

bygga och Ejendals arena ska stå klar den 1 oktober 2005.  

Jonas berättade även om ”Dalaupproret 2.0”, en sponsringskampanj som ska leda 

oss tillbaka till elitserien.  

Medlemmarna fick även tillfälle att ställa frågor till Jonas.  

Torbjörn Olsson tackade Jonas med en bukett blommor och skickade med ett 

stort tack till LIF´s styrelse från Leksand Superstars. 

 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 

balansräkningar 

Lars Nygårds gick igenom verksamhetsberättelsen. Kassören Per Källgren 

redogjorde för verksamhetsårets resultat- och balansräkningar, där bl a ett 

positivt resultat om 15 679 kr presenterades. Föreningen har satsat en del under 

året då man bl.a har anställt Torbjörn Olsson, vilket har betytt otroligt mycket för 

klubben. Föreningen har även gjort stora satsningar på servicen till våra 

medlemmar med utskick av medlemsblad samt utveckling av hemsidan. 

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 beslutade att bibehålla medlemsavgiften 300kr för säsongen 2005/2006 

beslutet var enhälligt. 

 

§ 11 Propositioner 

Inga propositioner från styrelsen var inlämnade. 

 

§ 12 Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 13 Val av: 

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

b) två ledamöter för en tid av två år: Alf Vigren, Henrik Andersson. 

Fyllnadsval på en tid av ett år: Som ersättare för Dan Inglander valdes Tobias 

Stoltz och som ersättare för Fredrik Grandelius valdes Göran Lundell 

c) en suppleant för en tid av två år: Mikael Baggens. 
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d) en revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år:  

Roger Arvids och som suppleant Lasse Nygårds 

e) tre ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år: 

Ann-Louise Göras (sammankallande), Dan Inglander samt Mattias Cederström. 

 

§ 14 Övriga frågor 
 

Ordförande Torbjörn Olsson passade på att avtacka avgående 

styrelseledamöter. Dan Inglander var närvarande och fick 

blommor samt en minnestavla från Superstars.  

Torbjörn presenterade kortfattat de nyinvalda 

styrelsemedlemmarna; Alf Vigren, VD för Stifltelsen 

Hantverk och Utbildning, kommer in i styrelsen med stor 

kompetens och med erfarenhet av styrelsearbete. Göran 

Lundell är egen företagare som bokhandlare samt 

styrelsemedlem i Köpmannaföreningen. Tobias Stoltz, har en 

lång erfarenhet av Leksand Superstars organisation då han 

under flera år verkat inom densamma, främst med klackarbete.  

 

Torbjörn informerar om Leksand Superstars kampanj 

Drömliraren. Kampanjen, som är ett sammarbete med LIF, går 

ut på att medlemmar och övriga supportrar värvar en spelare 

till LIF med hjälp av insamlade pengar. En folder har tryckts 

upp i 20 000 exemplar för att kunna spridas i landet. Vårt mål 

är att 1000 personer satsar 200:-/månad.  

Samtliga medlemmar uppmanas att sprida informationen om 

kampanjen. 

Mötesordförande Lars Nygårds som även representerar 

Leksands kommun tackar Leksand Superstars för ett väl utfört 

arbete under året och överlämnar en Leksandshäst. 

Kommunen får ofta höra av andra kommuner hur väl ansedda 

Leksand Superstars är ute i landet. 

 

Torbjörn Olsson tackar Lars Nygårds och Anna Fändriks med 

blommor. 

 

§ 15 Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeringsmän 

 

 

 

Lasse Nygårds   Dan Inglander 

Ordförande 

 

 

 

Anna Fändriks   Axel Pettersson 

Sekreterare  
 


