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Rapport från Hisingen IK´s årsmöte tisdag 24 maj i Tuve Ishall 

Årsmötet föregicks med 
utdelning av årets Ispiggspris. 
Adam Neverland fick priset 
med motivering: att Adam 
trots sitt funktionshinder 
spelare en lysande ishockey 
alltid med ett leende och 
stort engagemang! 
Fotnot: Adam är döv och spelar i 
föreningens U16-lag 

Hisingen Hockeys nya 
ordförande Thord 
Zackrisson omgiven av  
klubbens nya suppleanter i 
Styrelsen Lisa Andreasson 
och Emelie Fransson 
Lundqvist. 
Tjejerna spelar i Damlaget 
och Emelie ansvarar även 
för Damlagets hemsida.  

Årsmötesordförande var Göran Hedenskog (bild höger) 

Nyval till Hisingens Styrelse  
blev även Helen Ekström 

Hisingens IK´s årsmöte samlade 24 delegater de tog följande beslut. 
Den förelagda verksamhetsberättelsen, resultat och balansräkningen 
godkändes. 
Mötet gav Styrelsen, på revisorerna förslag, ansvarsfrihet för det gångna året. 
Medlemsavgiften blev som tidigare 800:-. Mötet gav Styrelsen i uppdrag att 
besluta om träningsavgiftens storlek. 
 
Mötet valde Thord Zackrisson som ny ordförande på 1 år. 
Till ledamöter  på 2 år valdes Helen Ekström  och Anders Hoffmann (nyval) 
samt Mikael Järdhage, Robert Wigertz, Mikael Pålsson och Ann-Charlotte 
Schoultz (alla omval). 
Till suppleanter på ett år valdes Mattias Persson (omval) , Lisa Andreasson 
(nyval)  och Emelie Fransson (nyval). 
Thomas Sandström valdes på 2 år som revisor (omval), och till  
revisorsuppleant valdes Marcus Fors.  

Nya Styrelsen sammanträder 1:a gången tisdag 31 maj i Tuve. 

Valberedningen  Maj-Britt 
Sandström, Nina Källström och 
Bernt Börjesson sammankallas av 
Lennart Lejd. 
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Tack för alla år i Hisingens Styrelse! 
Årsmötet valde följande som 
Hedersledamöter i Hisingen 
nu när de lämnade 
styrelsearbetet. Magnus 
Rygaard har varit med sedan 
1992 (19 år), 
Jan Erik Olsson (32 år) och 
Thomas Söderqvist (10 år). 
 

Magnus och Thomas finns 
kvar i föreningen i det 
nybildade Sportrådet där 
även  en damansvarig och en 
ungdomsansvarig skall ingå. 
 

Jan Erik är fortfarande aktiv  
i Tuve Isbaneförening som 
kassör. 

Vad händer på försäsongen! 

Försäsongsträning  
I Wallenstamshallen 
 
Inlinesträning för  
födda 2001 
Foto förmedlat av 
Patrik Hellgård 

News är producerad av  Birdsmoor Enskild firma. Ansvarig utgivare Håkan Gustafsson. 
Alla foto är tagna av Håkan Gustafsson förutom de angivna. Tidigare News se. madstuga.se/sport.html .   

Hisingens J18-lag 

J18 laget hade både spelar och föräldraträff tisdagen 24 maj i Tuve Ishall. 
Ansvarig tränare är Jimmy Johansson och assisterande tränare Fredrik Saarela. 
 
Mötet kom fram till följande ’rollbesättning’ runt laget. 
Lagledare: Robert Nechovski , Aktivitetskort & domare: Kenneth Laine 
Ekonomi: Mikael Ribbensståhl, Materialare: Göran Emretsson och David Arvidsson 
Webmaster: Anita Björkman 

J18 Viktigt möte!!! 
MÅNDAG 30/5 träffas vi i Wallenstamhallen i samband med killarnas Gymträning. 
 

Vi behöver prata om planerna att ha en hemmacup helgen vecka 35.  
För att detta skall fungera måste vi ha ett antal föräldrar som är  
intresserade att hjälpa till.  
Ju fler vi är desto enklare blir det att genomföra det hela.                    /Anita 
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Off ice nyheter från Göteborgs Ishockeyförbund 

Birdsmoor Enskild Firma ägs av Håkan Gustafsson. Firmans verksamhet enligt Bolagsverket är: 
- Sportadministration    har uppdrag av Hisingen Hockey 
- Hemsidor    senaste genomförda uppdrag är skatecorner.se 
- Fotografering   klassfoton, studentexamen, sportevenemang, giftermål, begravningar mm 
Egen hemsida:  www.birdsmoor.se  
Kontakt med Birdsmoor:  info@birdsmoor.se eller 0700-177065 
Adress : Standargatan 6, 414 61 Göteborg 
Organisationsnummer: 4712065038 

GIF inbjuder till Årsmöte onsdag 22 juni kl 19 på Scandic Hotell i Backa. 
Mötet föregås av prisutdelning och Öppet Hus från kl 18 

Göteborgs Ishockeyförbund (GIF) kommer snart med  
inbjudan till säsongen 2011-2012 serier. 

Från Göteborgs Ishockeyförbund (GIF) möte med Distriktets Klubbordföranden i april  antecknades. 

Säsongen 2011-2012 föreslås matchläggning där olika lag får bestämda speldagar på helgerna. 
Förslaget innebär att ungdomslagen spelar enligt följande: 
Lördagar   - J20, U16, U14, U12 och U10 
Söndagar – J18, U15, U13 och U11 
Kan ej ett lag spela då ska matchen spelas en vardag istället. 
 
Mötet föreslog vikten av att samma klubb får olika seednings- 
nummer i olika serier när det lottas sa att inte klubbens alla 

lag spelar hemma respektive borta samtidigt. 

Svenska ishockeyförbundet (SIF) har beslutat att Göteborgs Distriktsförbund endast får anmäla  
ett lag till årets TV-puck spel i Värmland den 7 - 11 september 2011! 
I Marscupen hade Göteborg två lag, nu kommer endast 25 utespelare samt 3 målvakter att kallas  
till sommar lägret i Öckerö under vecka 31, måndag den 1 augusti – fredag den 5 augusti. 

Birdsmoor Enskild Firma 

GIF meddelar att GP-pucken 2012 spelas  enligt följande: 
Lördag 21 januari 2012  -  ’U13 födda 1999’ samt ’Tjejer’ 
Söndag 22 januari 2012  -  ’U11 födda 2001’ 
Lördag 28 januari 2012  -  ’U12 födda 2000’ 
Söndag 29 januari 2012  -  ’U10 födda 2002’  (på halvplan) 
Lördag 4 februari 2012  -  ’Kvarts & Semifinaler’ 
Söndag 5 februari 2012  -  ’Finaler’ (prel i Scandinavium)  

Flashs mästerskap mellan Frölundas J20  
Versus  J18 spelas 17 juni på Slottskogsvallen 
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