
 

Kallelse till årsmöte 
 
 

Stockholms Rinkboll-Liga (SRL) kallar till 
 
 

ÅRSMÖTE 
 

Onsdag 20 mars kl. 19.00 i ishallen (MB) 

 
 

 

 
VÄLKOMNA! 

 

 

 

 

 

Motioner skall vara inlämnade senast fredag 15/3 

 

Vi önskar att samtliga lag skickar minst en representant



 

Årsmöte 
Stockholms Rinkboll-Liga 

190320



 

Årsmötesdagordning för SRL 

1. Årsmötets öppnande. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

 

3. Fastställande av dagordning för mötet. 

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 

5. Val av ordförande för mötet. 

 

6. Val av sekreterare för mötet. 

 

7. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  

 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 180315 – 190319 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 180315 – 190319 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  

 

10.   

a) Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för 2019/2020 

b) Behandling av inkomna motioner. 

c) Behandling av styrelsens förslag.  

 

11.  Fastställande av medlemsavgiften. 

 

12.  Val 

a) Val av ordförande för en tid av 1 år.  

b) Val av kassör för en tid av 1 år. 

c) Val av sekreterare för en tid av 1 år. 

d) Val av ordförande och 1 ledamot i valberedningen för en tid av 1 år.  

 

13. Övrigt 

 

14. Mötets avslutande. 



 

Verksamhetsberättelse 
 
 

Medlemmar  
Vi har haft 12 medlemslag. Medlemsavgiften har varit 14.000 kr per lag och år. Detta var 
1.000:- högre än budgeterat då ishallen höjt priserna under denna säsong till 850:-/h samt till 
900:-/h under nästkommande säsong. 
 
Styrelse  
Styrelsen har bestått av Jens Molin, ordförande; Peter Hellekant, sekreterare samt Robin 
Dahlgren, kassör. 
 
Valberedning 
Erik Albertsson valdes till ordförande och Kent Karlsson valdes till ledamot i valberedningen. 
 
Möten  
Styrelsen har hållit ett protokollfört möte.  
 
Seriespel och slutspel  

 Grundserie med dubbelmöte. 

 Slutspel 

 Seriespel för placering 9-12 
 
Övrigt 

 Köpt in numrerade reservtröjor 

 Skickat slip på service inför försäljning 

 Köpt in ny slip av modell Sparx ES100 

 Uppdaterat regelverket ang. osportsligt uppträdande 

 Förändrat betalning av domaravgift vid WO som nu betalas av lag som lämnat WO 
 
(Samtliga saker som vi kom överens om på förra årsmötet) 

 
 



 

Resultaträkning 
 

 180315 – 190319 
 
 
INTÄKTER 
Medlemsavgifter   168 000 
Bollförsäljning         540 
Summa intäkter   168 540 
 
KOSTNADER 
Hall- och plantider   125 200 
Bankavgifter       1 104,50 
Inköp matchtröjor      2 510 
Pokal och medaljer       1125 
Slipservice frakt         485 
Slipköp         16 995 
Årsmöte          248,95 
Summa kostnader   147 668,45 
 
ÅRETS RESULTAT  +20 871,55 
 

 
 

Balansräkning 
 

190319 
 

 
TILLGÅNGAR 
Plusgiro     58 943,78 
Summa tillgångar    58 943,78 
 
SKULDER 
Skulder   0 
Summa skulder  0 
 
 

 



 

Förslag till verksamhetsplan 
 
 

Träningar 

2 öppna träningar under en helg innan serien startar. 

Seriespel och slutspel 

Seriespel och slutspel enligt samma format som 2018/2019. Speluppehåll under jul och 

sportlov. Seriestart i början av september. 

 

 

Budgetförslag 2019/2020 

 
INTÄKTER (KR) 
Medlemsavgifter   168 000 (12 lag á 14 000) 
Försäljning slip      5 000 
 
Totalt    173 000 
 
KOSTNADER (KR) 
Hall- och plantider   138 600 
Pokaler och medaljer      1 250 
Inköp målvaktsutrustning reserv   10 000 
Reklam SRL     10 000 
Övrigt        1 000 
 
Totalt    150 850 
 

 

ÖVERSKOTT 12.150



 

Inkomna motioner 

 

MOTION 1 

 

 

 

MOTION 2 

 

 



 

Styrelsens förslag 

 

Förslag 1 

Regeländring enligt önskemål från domarna. Tyvärr har vi under våren haft några tillfällen 

med bråk och slagsmål. Detta hör under inga omständigheter hemma i serien. Domarna 

upplever att matchstraff inte räcker då slagsmål förekommit under sista minutrarna av en 

match. Förslag är därför att slagsmål per automatik skall rendera avstängning under 1-3 

matcher. Domaren rapporterar till styrelsen som godkänner avstängningen. 

 

Förslag 2 

För att få upp intresset och medlemsantalet i lagen samt även på sikt antalet lag i ligan 

föreslås att vi lägger upp till 10.000:- på riktad reklam via trycksaker, annonsnätverk och 

liknande under säsongen 2019-2020.  

 

Förslag 3 

Då det kan vara svårt att få målvakter till alla matcher samt att det har lånats privata 

målvaktsutrustningar i förrådet vill vi lägga upp till 10.000:- på att skaffa en låneutrustning. 

 

 



 

Årsmötesprotokoll för SRL 2018-03-15 

 
1. Årsmötets öppnande. 

Jens Molin öppnar mötet. 

 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

Medlemsmatrikeln kollas mot de närvaranden och röstlängden fastställdes till 7 

röstberättigade medlemmar. 

 

3. Fastställande av dagordning för mötet. 

Dagordningen fastställdes. 

 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Inbjudan publicerades på hemsidan, på facebook samt mailades till samtliga 

lagledare 3 veckor innan mötet. 

 

Mötet anses behörigt utlyst.  

 

5. Val av ordförande för mötet. 

Jens Molin väljs till ordförande för mötet. 

 

6. Val av sekreterare för mötet. 

Peter Hellekant väljs till sekreterare för mötet.  

 

7. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.  

Kent och Tommy väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare.  

 

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 180315 – 190314. 

Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 180315 – 190314. 

Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna.  

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.  

Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

10.   

a) Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för 2018/2019 

Mötet beslutar om förslaget till budgeten för året. 

b) Behandling av inkomna motioner. 

Inga inkomna motioner 

c) Behandling av styrelsens förslag.  

Förslag 1 

Matchstraff kommer per automatik innebära avstängning efterföljande helg. Slagsmål 

innebär avstängning två efterföljande helger. 



 

Förslag 2 

4 röster för samt 3 röster mot förslag 2. Beslut att vi lägger max 10.000:- på reklam 

för SRL. 

Förslag 3 

5 röster för. Beslut att vi köper in en extra målvaktsutrustning för lån. 

 

 

11.  Fastställande av medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften beslutas till 14 000 kr för alla medlemslag.  

 

12.  Val 

a) Val av ordförande för en tid av 1 år.  

Jens Molin väljs till ordförande för en tid av ett år. 

b) Val av kassör för en tid av 1 år. 

Robin Dahlgren väljs till kassör för en tid av ett år. 

c) Val av sekreterare för en tid av 1 år. 

Peter Hellekant väljs till sekreterare för en tid av ett år. 

d) Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.  

Erik Albertsson som ordförande och Erling Sundström ledamot väljs i 

valberedningen för en tid av ett år.  

 

13. Övrigt 

Fördelar träningen till två olika helger 

Byte av ishall, styrelsen ska undersöka Segeltorpshallen som alternativ. 

Bollproblematik, vi undersöker frågan om vi kan göra bulkinköp. 

Fler omklädningsrum efterfrågas. 

 

 

14. Mötets avslutande. 

Jens Molin avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av Ordförande, sekreterare och justerare för mötet.  


