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Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:
Ordförande
Vice ordf
Kassör
Café/sekreterare
Utbildning/Ungdom
Sport
Ledamöter
Värdegrund
Avgått/ej medverkat

Jonas Levin
Fredrik Blomberg
Camilla Wallin
Camilla Odermalm
Vakant
Vakant
Peter Björk
Sofia Rosén
Markku Mulari

Revisor

Per Caderoth

Adjungerade till styrelsen har varit:
IT ansvarig:
Hockeyskolan:
Ungdomsansvarig/avgått 26/11
Senioransvarig
Istider
Materialansvariga

Carl Hedberg
Rickard Högström
Rickard Högström
Andre Selander
Niklas Granelli
Martin Jävert

Inledning

Styrelsen har under den gångna säsongen haft åtta protokollförda styrelsemöten, ett budgetmöte samt
arbetsmöten.
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Allmänt

Hovås Hockey Club är en ideell idrottsförening som bedriver ishockeyverksamhet i Askims Ishall.
Säsongen 2018-19 har föreningen haft ett rekordstort antal spelare 438st (437 förra året). Föreningen
startades år 1986 genom att ishockeysektionen i Hovås IF bröts loss och en egen förening bildades.
Klubben har växt år från år och är den största ungdomsklubben i Göteborgsområdet. Klubben bedriver
verksamhet från A-lag Dam och Herr, juniorlag ned till Hockeyskola för barn som är födda 2011 eller
senare. Flicklaget har haft öppna träningar som varit mycket uppskattade. Klubbens omfattande
verksamhet har i huvudsak bedrivits ideellt med ett stort stöd och engagemang från ledare och
föräldrar.
Säsongen som gått har inneburit en ytterligare stärkt relation med IOFF och ett mycket bra
samtalsklimat kring vår ishall och före säsongen byggdes sekretariatet om.
SommarHockeyCampen genomfördes för elfte året med positivt utfall. Tyvärr har vi tvingats lägga ner
skol- och gymnasiehockey pga bristande elevantal. Föreningen hoppas att vi åter kan starta den
verksamheten med kommande årskullar som en del i kommande säsongs JR-satsning säsongen 2019-20.

IT/Web

För IT/Web har detta varit en säsong där vi inte infört några större nyheter. Det har mest handlat om att
förvalta och se till att systemen fungerar. Under hösten gjordes IT-väggen i ledarrummet om så att
utrustningen blev mindre exponerad. En förenklad nätarkitektur infördes.

Material/Profil

Vi har även i år köpt in ganska många nya overaller till ledare och ungdomar. Både mjuka och prassel.
Inför säsongen 17/18 bytte Bauer modell. Profilkläder är något som vi håller på att jobba upp,
försäljningen av t-shirt, hoodies, kepsar och mössor går bra. Fortsätta att ständigt utveckla profilkläder.
Under säsongen tog ryggsäckarna slut men en ny leverans kom i slutet av säsongen. Det kommer vi
försöka få fram en eller två väskor. Klubben köper även in snören och tejp för att sälja i cafét och det har
sålt bra även i år.
A-laget köpte in mycket material förra säsongen. Klubben gjorde ett par nya beställningar på matchställ
och träningströjor, kommer även i år att få göra det. Vi har gått igenom förråden och inventera vad som
kommer att behövas till nästa säsong och få ett godkännande av styrelsen att köpa dessa saker.
Båda våra slipar från Prosharp är ok, en del bryne, slipstenar och diamanter går på ett år.
Martin Jävert/materialansvarig

Ekonomi

Se separat information.
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Caféverksamheten säsongen 2018/2019
Inför denna säsong anmälde sej ingen frivillig som Caféansvarig och undertecknad har
därför försökt hålla caféet flytande. Caféverksamhetens ordinarie verksamhet har bedrivits från vecka
34 t.o.m vecka 13. Under eftersäsongen har caféet bedrivits med mycket begränsade öppettider och
med hjälp av vikarier. Eftersäsong varade fr.o.m. v14 t.o.m. v18. Syftet med öppehållandet var rent
socialt, för att ungdomar ska kunna få tillgång till mellanmål eller en fika. Uppskattningsvis går
kostnaden för vikarier jämt upp med intäkterna under denna tid.
Hovås sommarhockeycamp ägde rum denna säsong under sju dagar i vecka 33.
Cafét var öppet och bemannades av inhyrd personal.
Denna säsong lämnades caféets inköpsansvar över till U10, allt enligt klubbhandboken.
Tyvärr dröjde det nästan halva säsongen innan någon tog på sej ansvaret.
För att inte hamna i samma situation nästa säsong föreslås att överlämningen från
denna säsongs ansvariga till mottagande kommande U10 görs snarast, helst innan
sommaren.
Återigen fantastisk uppslutning vid storstädningen efter avslutad säsong gjorde att
caféet städades ut minutiöst på rekordtid.
Omsättningen ligger ungefär på samma nivå som säsongen innan, men med något
lägre avkastning. Cuper som inbringat tillskott till omsättningen är GP- Pucken, GIC
och några få egna cuper.
Besöksnärvaron i cafét har varit oftast bra den gångna säsongen. Ungdomar gillar att
spendera tid både före och efter träningar. Vid matcher och framförallt cuper har cafét
haft fler besökare och det är av vikt att cupansvarig ser till att caféet blir förstärkt med
personal.
Slutligen – tack alla föräldrar som ställer upp och tar hand om sina cafépass,
förutom att det är en stor inkomstkälla i föreningen så fyller det även en social funktion.

Caféansvarig Camilla Odermalm 2019-05-23
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Utbildning
Under räkenskapsåret 1/5 2018 - 30/4 2019 har det i Hovås HC utbildats:
4 ledare i grundkursen,
5 utbildningar för lagledare,
3 ledare har gått Barn och Ungdom 2
2 ledare har fått JS1 utbildning och en ledare har genomfört JS2 utbildningen.
3 har gått TKH (Tre Kronors Hockeyskola) ledare utbildning.
14 föräldrar har genomgått båsfunktionärskurs.
2 kurser för domaransvariga
38 ungdomar har gått domarutbildning.
8 ledare har varit på
Regionalt Flickhockeysymposium
1 ledare deltog på Målvaktskonventet del 7
Utöver dessa utbildningar har klubben varit närvarande vid en mängd olika föreläsningar.

Sportrådet
Sportrådet har varit aktiva under säsongen med flera utlysta möten med Sportrådet och
träffat föreningens ledare och tränare för att diskutera övergripande frågor.
Sportrådets arbetsuppgifter under säsongen har varit:
# Avtal med tränare och ledare
# Ledarorganisationen i samtliga lag
# Utbildningsfrågor
# Istidsfördelningen
# Träningsfrågor
# Visionsarbete
# Rapporter till styrelsen om den aktiva verksamheten
SPORTRÅDETS ORGANISATION.
# Rickard Högström, avgått under året
# Henry Wilhelmsson
# Pekka Heikkinen
# Martin Jävert
# Niklas Granelli
# Markku Mulari, avgått under året

Lagens verksamheter
Verksamhetsberättelser för lagen (A-lag dam & herr till U9 samt Hockeyskolan) bifogas separat.

Hovås maj 2019
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