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Protokoll fört vid Leksand Superstars årsstämma, 2005-06-18 
Tid: 15.00 – ca 17.30, Plats: Leksands Gymnasium  
 
 
 
Närvarade ledamöter:  
Torbjörn Olsson, ordf 
Henrik Andersson  
Tobias Stoltz 
 
 
Närvarande från valberedningen:  
Ann-Louise Göras (sammankallande).  
 
 
§1 Stämmans öppnande  
Föreningens ordförande Torbjörn Olsson öppnade mötet och hälsade alla varmt 
välkomna till stämman.  
 
§2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande  
Ordföranden informerade stämman om hur utlysandet hade gått till, en kallelse har 
gått ut till alla medlemmar, informationen fanns tillgänglig på klubbens hemsida och 
i Leksandsbladet i utsatt tid.  
Stämman beslutade att godkänna utlysningen. 
 
§3 Val av mötesfunktionärer  
Beslut: a, att till ordförande för stämman välja: Lasse Nygård. 
 b, att till sekreterare för stämman välja: Ola Westman.  
 c, att utse till rösträknare tillika justeringsmän: Emil Nilsén och Fredrik Mark. 
 
§4 Fastställande av dagordning samt arbetsordning  
Beslut: att godkänna den för stämman sammanställda dagordningen.  
 
§5 Upprop och fastställande av röstlängd för stämman  
Beslut: att fastställa röstlängd vid behov av rösträkning.  
 
§6 Information av LIF samt avtackning av spelare  
Till stämman hade ett antal spelare inbjudits för det traditionsenliga avtackandet. 
Denna gång var: Nicklas Eriksson, Johan Rosen samt Göran Hermansson närvarande. 
Dessa spelare tackades för sina insatser med blommor och minnestavla från LSS. 
Jonas Bergqvist var även han inbjuden till stämman som representant för LIF. 
Eftersom Jonas innan stämman visat runt de flesta av stämmans närvarande 
församling i Ejendals Arena och då försett dessa med ingående information kring 
både det ena och det andra så höll Jonas ett lite kortare föredrag om den gångna 
säsongen beträffande prestation, resultat etc. Medlemmarna fick även chans att ställa 
frågor både till de spelare som närvarade och till Jonas. Stämman tackade dessa fyra 
centralfigurer med jubel och glada tillrop.  
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§7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar  
Stämmans ordförande Lasse Nygård gick igenom verksamhetsberättelsen. LSS 
ordförande Torbjörn Olsson redogjorde mer ingående punkten Ekonomi i 
förvaltningsberättelsen räkenskapsåret 2004-05-01 till 2005-04- 30. LSS har under 
året genomfört ett antal större satsningar i syfte att utveckla servicen till 
medlemmarna bl.a. genom ett flertal förändringar av hemsidan och Hockeyradions 
sändningar under både försäsong och genom hela seriesystemet fram till säkrandet av 
elitserieplatsen. Styrelsen budgeterade inför säsongen ett överskott, utfallet blev ett 
underskott på 247 244 kr. Främst har underskottet sin förklaring i medlemstapp på ca 
400 stycken medlemmar och kostnader för dagradiosändningen Radio Leksand 94,7.  
Sedan övergick arbetsordningen till punkten resultat. Kassören Per Källgren 
informerade om innehållet i denna punkt och sammantaget kan sägas att kassören 
menade att: om styrelsen inte hade tagit beslut om att genomföra de satsningar som 
gjordes under säsongen så hade resultatet förmodligen blivit ännu värre. Kassören tog 
sedan frågor från medlemmarna.  
Beslut: att godkänna verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkningar för det 
senaste verksamhetsåret.  
 
§8 Revisorernas berättelse  
Stämmans ordförande Lasse Nygård redogjorde revisionsberättelsen.   
Beslut: att godkänna  revisionsberättelsen.  
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret  
Beslut: att ansvarsfrihet för styrelsen skall gälla för det senaste verksamhetsåret.  
 
§10 Fastställande av medlemsavgiften  
Beslut: att bibehålla medlemsavgiften 300 kr för säsongen 2006/2007. 
 
§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: Tobias Stoltz samt Ola Westman. 
c) en suppleant för en tid av två år: Göran Lundell. 
d) en revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år:  

Roger Arvids och som suppleant Lasse Nygårds 
tre ledamöter varav en sammankallande i valberedning för en tid av ett år: Anna 
Fändriks (sammankallande), Fredrik Mark samt Anders Eliasson. 
 
§14 Övriga frågor  
Ordföranden Torbjörn Olsson berättade lite om den kommande säsongen. LSS 
insläppsgaranti blir kvar i den nya arenan men som de flesta känner till så minskar 
antalet ståplatser totalt etc.  
Här lyftes även frågan om att låta skolungdomar som är medlemmar i Leksand 
Superstars betala en medlemsavgift om 200 kr istället för 300 kr, detta med anledning 
av de ändrade entréförhållanden som LIF skapat vilket innebär att även dessa måste 
köpa ett säsongskort alternativt lösbiljetter. 
Beslut: att fasställa medlemsavgiften för skolungdomar till 200 kr att gälla för 
säsongen 2005/2006. 
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Stämmans ordförande Lasse Nygård som även representerar Leksands kommun, då 
han sitter som ordförande för kommunfullmäktige, tackade LSS för ett väl utfört 
arbete under den gångna säsongen: ”Leksand Superstars betyder oerhört mycket, Ni 
gör ett fantastiskt arbete!”.     
Lasse Nygård tackade LSS ordförande Torbjörn Olsson med en blomma.  
 
Torbjörn Olsson tackar Lasse Nygård och Ola Westman.  
 
§15 Mötet avslutas  
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Vid protokollet   Justeringsmän   
 
 
 
Lasse Nygård    Emil Nilsén  
Ordförande  
 
    
  
   
Ola Westman   Fredrik Mark   
Sekreterare  
 


