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a) Styrelsens verksamhetsberättelse, bil 1.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret, bil 2
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a) Motion om arvode till styrelseledamot, bil 5

13. Val av, bil 6

a) Föreningens ordförande för en tid av ett

år b) Fyra ledamöter för en tid av två år

c) 2 revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. En av revisorerna samt

suppleant ska vara auktoriserad. Styrelsens ledamöter får ej delta i detta val.

d) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år varav en ordförande.

e) Beslut om val av ombud till SDF-möten o andra ombud

f) Övriga eventuella val

14. Övriga frågor
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Karlskrona HK verksamhetsberättelse 2016 – 2017 Bilaga 1 

Ordförande har ordet 

Vilken rafflande säsong! 

Vi kom ut på isen i vårt andra SHL-år rejält nederlagstippade, men med en ambition om att 
nå play-in. Vilken start vi fick! Laget chockade hockey-etablissemanget genom att toppa SHL 
efter första spelomgången, en bedrift som skapade rejält genomslag i media och bland 
tyckarna. Varierande spel satte oss sedan i en position där vi var med och fightades om en 
slutspelsplats hela vägen in i sista match. Ett stort steg framåt jämfört med föregående 
säsong! 
Damlaget spelade en bra hockey under säsongen och slutade tvåa i division 1-serien, starkt 
jobbat. Damhockeyn är på frammarsch i hela Sverige och det är på dam/flicksidan största 
tillväxten inom hockeyn sker närmsta åren. Samtidigt är det ont om dam/flicklag så det är en 
utmaning att kunna spela matcher och få de utmaningar som behövs för att ta nästa steg.  
I J20 var det andra året med enormt mycket träning, bussresande och tufft spelschema. Att 
lära sig träna och spela och vara redo varje dag trots ett krävande spelschema är en talang i 
sig och även om man till tabelläget hade en sämre säsong så är det spelarutbildningen vi 
ska titta på och teamet har gjort ett bra arbete här och lärt sig mycket. Det kommer vara 
många av dessa spelare som dyker upp i klubbar runt om i Sverige framöver. J18 slutade 
femma i Elit Södra och klarade att säkra fortsatt spel. Viktigt för vår satsning med NIU-
gymnasium, och att fostra spelare som kan gå vidare in i vårt eget J20-lag. Första intaget till 
NIU är gjort och i höst kommer vår första kull vara på isen, ska bli spännande att se hur vi 
som klubb kan utveckla detta och få en bra mix av egna produkter och talanger utifrån. U16 
Elit fortsätter arbetet med att etablera sig i Elit genom att sluta femma, en stabil 
mittenplacering. Runt U16 (och U15) sker mycket och vi fortsätter driva dialogen med mellan 
Blekingeklubbarna för att se till så att så många som möjligt kan klara steget från 
breddhockeyn in i elithockeyn utan att vi tappar spelare. En stor och viktig utmaning som 
kräver samarbete och vilja.  
På U-sidan väljer vi att inte titta på resultaten i matcherna, det kommer tids nog, utan mer på 
bredden och att våra ungdomar utbildas på ett bra sätt och har roligt i sin hockey. Vi 
fortsätter jobba vidare på att utbilda och stötta våra spelare och ledare, och att ha roligt när 
man lirar hockey är alltid det viktigaste.  
Arenan är äntligen ”färdig” (lite fix finns alltid) och har visat sig fungera bra! Omklädningsrum 
och en tredje isyta behöver man dock inte vara raketforskare för att förstå att vi har behov 
av. Samarbetet mellan idrotterna och annan verksamhet fungerar bra i arenan och alla ska 
ha en eloge för att det fungerar bra på trånga ytor och med späckat schema! I styrelsen 
känner vi stor stolthet över de steg vi tar, både på isen och i organisationen, även om det 
ibland blir ett steg tillbaka med på vägen framåt.  
Vi har fortsatt engagera oss i samhällsfrågor via KHK i samhället och försöker vara 
föredömen i frågor viktiga för våra ungdomar och för samhället i stort. Idrotten har en viktig 
roll här! 
Ekonomin har varit en fortsatt utmaning för oss, främst likviditeten. Det kostar pengar att inte 
ha pengar. Vi lider i grunden av ett intäktsproblem. Det är inte bra, och här har vi tittat 
självkritiskt på dessa på vad som går att göra annorlunda. Vi har tvingats att reducera 
kostnaderna ytterligare med nerdragningar av personal etc. och kommer gå in i nästa 
verksamhetsår med en budget som i princip baseras på årets uppnådda intäkter. 
Licenskraven klarar vi, men vi behöver visa svarta siffror för att skapa en trygg framtid. 
Det är inte alltid lätt att bygga verksamhet i pressade lägen, men det sättet som samtliga i 
klubben har bjudit till på är beundransvärt!  
Spelare, ledare, föräldrar, anställda som volontärer, ingen nämnd och ingen glömd, jag 
känner mig otroligt stolt över vår verksamhet och jag hoppas fler vill ta del av KHK genom att 
besöka matcher på alla nivåer kommande säsong!   
Med tillförsikt hälsar jag dig välkommen till årsmötet 2016/17!  

Tobias Larsson, ordförande Karlskrona HK 



Damverksamheten 

KHK Dam bestod av 32 aktiva spelare säsong 2016/17 och fyra ledare närmast laget. Inför 
säsongen tappade vi 16 spelare varav 11 gick till andra föreningar och fem slutade med 
hockey. Vi lyckades under säsongen rekrytera in 15 spelare varav 11 rekryterades utifrån, 
tre gjorde ”come back” och en lyftes från ungdomshockeyn så truppens storlek kunde 
behållas. Samtliga har nyttjats i matcherna i spel Div. 1 syd med 22 matcher och sju 
träningsmatcher, Vi genomförde ca. 200 träningstimmar varav drygt hälften på is. En 
Damjuniormatch genomfördes som testmatch mot Kalmar HC. En match mot U-15 
genomfördes med positivt utfall vilket kompletterar spelarnas utveckling. 

Hockeyprofil och Hockeygymnasium är genomfört i 35 veckor. 
Funktionärsansvaret flyttades från ledningen i damlaget till klubbens volontärsansvariga. 
Fem KHK-spelare representerade i Blekinge/Skånelaget i Stålbucklan som är 
motsvarigheten till TV-pucken. KHK har haft representation i J18 regionslag och Sweden 
Select åldersklass 01. 
SIF anlitade KHK-ledare som huvudansvarig för utvecklingsläger tack vare vårt sätt att 
utveckla Dam- och flickverksamheten. 

Damlaget har gjort ytterligare en tydlig framgång med en tydlig andra placering i Div. 1, 
näst högsta serienivån - det är återigen bästa resultat genom tiderna. Det innebär att KHK 
är bland de 16 bästa föreningarna i landet. Våra lokala spelare som vill utveckla sin förmåga 
har fått extremt bra stöd av förstärkningarna avseende teknik, fokus, kultur m.m. såväl på 
som vid sidan av isen. Förstärkningarna har trivts bra med staden, KHK, ledarna och gillar 
det ansvar de får ta, med de spelare som vill utvecklas. Några lokala spelare har 
utvecklats där de är redo för nytt ansvar på Div. 1-nivån. Genom den satsningen vi gjort ser 
vi tendenser till ökat intresse från svenska spelare.   

Conny Olausson, ansvarig KHK Dam 

Forts. bil 1 



Elitverksamheten - U16, J18 samt J20

Denna säsongen är första gången i KHK:s historia som vi har haft elitlag i U16, J18 och J20. 
U16 har letts av Fredrik Frisell och Jens Holm. Laget slutade på en mycket bra femte plats. 
Laget skakade om många av de stora lagen rejält. Detta var fjärde säsongen i högsta serien. 
Det var för övrigt det bästa resultatet laget har gjort under de här åren. J18 har letts av 
Alexander Ingemarsson och Peter Miketinac. Det var första säsongen i den högsta serien. 
Laget gjorde en stark insats denna första säsongen och slutar på en 6:e plats. Var länge med 
och slogs om en allsvensk plats. Det hade fodrats att komma topp 5. Stora delar av det lag 
som tog oss till J-18 elit fick chansen att följa med upp. Det ser vi som mycket glädjande. 

J-20 har letts av Arto Miettinen och Timo Leiononen. Detta var andra säsongen i SuperElit. 
Det blev en tuffare säsong än säsongen innan. Laget fick kvala sig kvar mot Karlskoga. Där 
visade vi att vi var ett nummer större än vår motståndare. Vi vann i två raka matcher. Vi var 
egentligen redan klara eftersom vårt representationslag säkrat sin plats i SHL.  Det mest 
glädjande under säsongen var att så många spelare fick känna på träning och spel med a-
laget. Det hämmade i och för sig vårt lag ibland men utvecklingen för våra spelare blev bättre. 
Alexander Heiver och Joseph Johnsson fick en hel del matcher med vårt a-lag. För Josephs 
del innebar det att han fick ett rookie-avtal och kontrakt 2017/2018.

Torbjörn Karlsson, ansvarig elitverksamheten 

Forts. bil 1 



Företagsförsäljning 

Föreningen gick in i sitt andra år i SHL med en kraftig tillväxt från västra Blekinge i 
företagsförsäljningen. Från starten av verksamhetsåret 2016 så gick försäljningen väldigt 
starkt fram till och med några veckor efter seriestarten. Det nya inslaget var att det skedde 
en kraftig förskjutning mot loge och matchevent där delar av intäkten gick mot F&B och 
exponeringsförsäljningen blev överraskande liten. Mycket investeringar i utbygget av arenan 
gjordes med hjälp av att företagen hjälpte till med varor och tjänster istället för likvider. Ett  
70-tal företag satt på förhållandevis billiga två års-avtal som går ut inför säsongen 2017/18. 
Försäljningen stannade dock på 13 200 000:- exkluderat biljetter, varor och tjänster. Ser vi 
på totalen så ökar försäljningen för sjunde året i rad totalt sett.

En rad nya produkter skapades och utvecklades för att få en bredare portfölj med tydligare 
inriktning mot social hållbarhet. Utveckling av vårt CSR-projekt, Personalprogrammet som 
riktar sig till att skapa en bredare kontaktyta för nyinflyttade till Karlskrona. ”Kvällens hjälte” 
är en välgörenhetsprodukt som startades upp tack vare att en av våra logeägare skänkte 
tillbaka sin loge vid 14 tillfällen under säsongen till förmån för barn som av olika anledningar 
har eller haft det tufft. Andra företag erbjöds möjligheten att bjuda dessa barn/ungdomar på 
en totalupplevelse i hockey och blev på så vis också ”Kvällens hjälte”. Överskottet gick 
vidare till vår egen ungdomsverksamhet. En fantastisk produkt som också gjorde stor social 
nytta och var otroligt uppskattad.

Karlskrona HK har haft en enorm utveckling under de senaste åren. Som så många andra 
områden så är den snabba resan genom seriesystemen något som också påverkar 
företagsförsäljningen, både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att prishöjningar 
alltid kan motiveras och genomföras. Negativt i den bemärkelsen att klubben har de senaste 
sju av åtta åren varit i kval vilket har inneburit att försäljningsstarten har blivit förskjuten med 
ca. två månader då dubbla planeringar har varit ett måste.

Calle Höök, ansvarig företagsförsäljning

Forts. bil 1 



Restaurang och försäljningsytor 

Inför säsongen 2016/17 blev de sista ombyggnationerna, i samband med 
arenaombyggnaden, för restaurangens verksamhet klara. Detta innebar att förutom 
Restaurang Plan TVÅ, KHK WIP Lounge och entrépuben, tillkom även våra loger och den 
nya puben på västra långsidan samt kioskmiljön under södra tillbyggda läktaren. Utfallet av 
dessa nya ytor blev mycket bra, det togs väl emot och blev ett bra och trevligt tillskott för 
restaurangverksamheten. 

De tidigare restaurangytorna fortsatte även under denna säsong att leverera, restaurangen 
hade en beläggningsgrad inte alls långt ifrån 100%, och KHK WIP Lounge likaså. 
Bemanningen för restaurangen har likt verksamheten ökat. Inför denna säsong var fyra 
personer anställda på heltid och ganska tidigt fick vi komplettera med ytterligare tre 
heltidsanställningar, och den redan stora banken av extrapersonal som jobbar under 
matcher och andra event utökades med nästan det dubbla mot året innan. I november 
valde tyvärr tidigare driftsansvarige, Marcus Antonsson, att hoppa av sin tjänst för att istället 
prova nya utmaningar utanför KHK-världen. Marcus gjorde ett kanonjobb för restaurangen 
och klubben och ska ha ett stort tack för sin insats. 

En av våra utmaningar inför föregående säsong var att aktivt arbeta för att effektivisera våra 
råvaruinköp och minska svinn samt att se till att personalkostnader hölls på en korrekt och 
bra nivå, detta har vi lyckats bra med och har därmed förbättrat siffrorna från föregående år. 
Dock är detta en punkt vi ständigt vill förbättra, och kommer även framöver aktivt arbeta 
med den. 

Utmaningar och målsättningar inför säsong 2017/18 är förutom ovan nämnda, att sätta ett 
bra koncept i vår kafeteria, och göra detta till en mer trivsam miljö där god mat och dryck ska 
erbjudas våra gäster. I våra kiosker ser vi en stor utmaning i att förbättra service och logistik 
och förbättra den kösituation som ofta uppstår under våra event. I övrigt fortsätter vi att 
kämpa för att bli Sveriges bästa hockey och arenarestaurang! 

Mattias Lundbergs, driftsansvarig arenaservice 

Forts. bil 1 



Matchevent 

Då har vi lagt år två bakom oss i Sveriges högsta liga, SHL. Under våren och sommaren 
inför säsongsuppstart genomförde vi aktiviteter runt omkring i Blekinge. Syftet var 
exponering och att synas ute bland folk utan genomförande av en hockeymatch. Vi befann 
oss bl. a. på Sweden Rock och Killebom i Sölvesborg, Tosia Bonnadan i Ronneby, 
Hasslöfestivalen på Hasslö och inte minst Skärgårdsfesten i vår egen stad Karlskrona. 
Vi genomförde tillsammans KHK Open och KHK Kryssen under augusti månad. Tyvärr 
hade vi ingen träningsmatch på hemmaplan inför premiären mot Leksand den 24 
september. Våra funktionärer fick direkt känna på och uppleva en fullsatt arena. Vilken 
öppning på säsongen, vilken atmosfär vi upplevde i hallen denna lördag. Blackbugs 
genomförde ”Camp KHK” och anslöt i arenan innan pucken släpptes efter att de 
gemensamt marscherat från Skönstavik till ABB Arena Karlskrona. 

Vi firade och genomförde ”15-års jubileum” under oktober. I november genomförde även 
detta år ”Movember-matchen”, en central aktivitet för att ta kampen mot cancer, som berör 
alla SHL-lag. 

Vi har genomfört 26 matchevent under säsongen från september 2016 – mars 2017. 
Utöver hockeyevent var KHK under september med och genomförde konserten ”Orup” så 
också ytterligare en konsert ”Rock of 80´s” som genomfördes under oktober. Under 
februari månad bjöd vi åter igen in kvinnor till ”Ladies Hockey Night”. Denna gång hade vi 
inte artisten Tommy Nilsson på plats men eventet var mycket uppskattat och vi hoppas 
kunna locka ännu fler kvinnor att delta under nästa säsong. 
Vi testade ett nytt koncept med ”Efterfest” i Restaurang Plan TVÅ. Alla som ville hade 
möjlighet att stanna kvar och lyssna på musik och prata hockey. En aktivitet som föll väl ut 
och som planeras att genomföras efter alla helgmatcher kommande säsong. 
Jag vill rikta ett STORT TACK till alla funktionärer som gör ett enormt arbete. Så också vår 
supporterklubb Blackbugs som visar stort hjärta och brinnande engagemang både inför, 
under och efter våra matchevent.  

Anette Petersson, eventansvarig 

Forts. bil 1 



Kommunikation/Varumärke 

Vi har idag ett starkt idrottsvarumärke i sydost. Vi har under säsongen plockat fram en 
Varumärkesplattform 1.0. Ett verktyg som ska vara en ledstjärna för oss i det fortsatta 
varumärkesarbetet. 

Under denna säsongen har en ny profil växt fram. Profilen ska vara klar till starten av 
kommande säsong. Vår gamla profil kommer att få ett ansiktslyft och en mer modern 
framtoning, som sticker ut lite mer.  

Vår resa genom seriesystemen har gått snabbt och det är och har varit en tuff utmaning att 
för varje säsong hitta rätt ”kostym” och fylla den på ett bra sätt. Vi har arbetat med 
positionering och vart vi vill. Arbetet fortsätter över nästa säsong.  

Framåt blir viktigt att fortsätta att arbeta med ambassadörer som blir fanbärare för klubb och 
varumärke.  

Till vår Kommunikationsstrategi har vi i år tagit fram en speciell strategi för digitala medier. 
Den ska vara ett styrmedel för hur vi använder sociala medier som kanaler för 
kommunikation, marknadsföring och relationsbyggande. De sociala medierna har varit viktiga 
kanaler för att stärka relationen till våra fans och partners. Under säsongen har vi ökat antal 
besökare/läsare i samtliga medier. Enligt statistiken så publicerar vi fler nyheter än 
genomsnittet i SHL. Dock har vi färre läsare än genomsnittet.  

Under säsongen har vi också på allvar startar nyhetsbrev som skickas med olika budskap till 
olika målgrupper.  

Vår KHK App. är nedladdad cirka 15 000 gånger, och ”pushmeddelanden” når mellan 10 000 
– 12 000. Ett snabbt och effektivt sätt att nå ut till många som vi också utnyttjat under 
säsongen.

Fokus framåt blir att öka relationsbyggandet och engagemanget med fans/partners, öka 
antalet användare via sociala medier.  

Niclas Skoglund, ansvarig kommunikation/varumärke 

Forts. bil 1 



Projekt 

KHK i Samhället – samhällsnyttiga/sociala projekt 

Det var andra säsongen vi genomförde ”KHK i samhället”. Ett initiativ som förädlats och 
utvecklats till en social del och en mer affärs-relaterad del.  

I den ”klassiska” del har vi återigen haft delprojekt för skolan, barnsjukhuset, Movember, 
”smarta val” för ungdomar och integration med hockeyskola för SFI-studenter. Vi har även 
denna säsongen använt oss av våra herrlagsspelare. Återigen med otroligt bra genomslag 
och omdömen.  

Inför säsongen utvecklade vi projektet till att innehålla även FHC logen samt ”Kvällens 
Hjältar”. 

En privatperson som ställde sin loge till förfogande vid 14 tillfällen för barn med speciella 
behov. Företag kunde sedan bjuda barnen/ungdomarna på mat och dryck och 
presenterades då under match som ”Kvällens Hjältar”. Ett fantastiskt initiativ.  KHK ska 
idag ses som en CSR-entreprenör med människan och hockeyn i centrum. 
Vi kommer även i år att presentera vårt CSR-projekt i form av en årsberättelse.  

KHK i Samhället – Utveckling/Tillväxt 

Det andra benet i ”KHK i samhället” är mer affärsdrivet.  
Vi fortsätter att utveckla KHK WIP Nätverket, där drygt 100 företag nu är medlemmar som 
gör business med varandra. En unik del med vårt nätverk är att få medlemsföretagen till 
arenan varje vecka för en affärslunch.  Vi fortsätter satsningen i Polen. Vi har fortfarande 
”bara” ett partnerföretag i Polen men som vi dock har skrivit ett nytt avtal med inför 
kommande säsong. Initiativet med att möta polska företag både i Karlskrona men också i 
Polen fortsätter.  

Nytt för i år - ”Personalprogrammet”.  
Ett sätt att göra Karlskrona mer attraktivt genom att hjälpa nyinflyttade att skapa sig ett 
eget socialt nätverk för att på så sätt stanna kvar i Karlskrona. Det har fallit väl ut och några 
av våra större företag i Karlskrona har varit med under första säsongen, Roxtec, Ericsson, 
Karlskrona Kommun och ABB. Cirka 30 personer har deltagit på de olika träffarna.  

Vi har under året arbetat med centrala aktiveringar så som travprodukterna, Rikstravet och 
SHL Tillsammans. Även NordicBet har haft aktiveringar under hela säsongen för att 
genom klubbarna bredda basen av nya kunder.  

KHK ska idag ses som en CSR-entreprenör med människan och hockeyn i centrum. 
Vi kommer även i år att presentera vårt CSR-projekt i form av en årsberättelse.  

Lii Johansson, projektledare 

Forts. bil 1 



Klubbdirektören har ordet 

Som framgår ovan har vi inom ”koncernen” KHK en fantastisk verksamhet. Oavsett om det 
gäller verksamhet för dam, ungdom, juniorlag eller vårt herrlag så finns, med all rätt, en 
stolthet över det vi gör. Jag kan bara stämma in i detta och konstatera att vi fortsätter att 
utvecklas – för bredda och elit! 

Ekonomin haltar betänkligt och årets koncernresultat på minus 3,5 miljoner exkl. 
avskrivningar och minus 6,1 inkl. avskrivningar är ett misslyckande. Vår ekonomiska 
kräftgång har analyserats och kostnader reducerats. Kostnadsbesparingar i form av 
minskade personalkostnader, återhållsamhet vid inköp och allmänna besparingar har 
genomförts men det krävs fortsatt ekonomisk försiktighet för att vända den ekonomiska 
utvecklingen. 

Försäljningen av merchandise har ökat jämfört med tidigare men våra marginaler har varit 
för små. Vi har därför beslutat att låta en extern samarbetspartner sköta denna försäljning 
från och med 2017/18. Fortfarande har vi kontroll över produkternas utformning, minskar 
risker och likviditetsbelastning samt bedömer att vi får ett större överskott av försäljningen.

Den dystra ekonomi till trots så finns glädjeämnen. Fler har hittat till arenan och våra SHL-
övriga Blekingekommuner har ökat. Hockey är kul och publikintresset kan öka än mer, 
framförallt finns goda möjligheter att öka intäkterna.  

Vi har vunnit massor med erfarenhet av det första året i den ”nya arenan”. Lärt oss hur 
logistiken fungerar, skillnaden mellan vecko- och helgmatcher, tidig respektive sen 
lördagsmatch och inte minst vilka möjligheter som andra arena event ger. Idag finns en 
kunskap som ger framtida intäktsmöjligheter, en tro på framtiden där KHK tillsammans 
med Dig ska etablera sig i SHL och ett första SHL-slutspel väntar runt hörnet. Vårt 
ekonomiska resultat till trots så andas det framtidstro kring KHK! 

Mitt i detta får vi inte glömma var vi har vårt ursprung – en stark ungdomsidrott föder elit. 
Under året har vi tagit stora steg framåt i hela vår verksamhet tack vare tränare, ledare 
och föräldrar. Vår verksamhet hade inte varit möjlig utan er, volontärer och andra som 
frivilligt ställt upp och bidragit till vår verksamhet – STORT TACK! 

Rolf Lindberg, klubbdirektör Karlskrona HK 

Forts. bil 1 



 

§ 7 Verksamhetsberättelse  Forts. bil 1 
 

Styrelsens sammansättning*  

Ordförande Tobias Larsson 
V Ordförande Christer Rydberg 
Ledamot Markus Ardin 
Ledamot Ninna Bengtsson 
Ledamot Lena Liljeström 
Ledamot Tony Michaelsen 
 
 

 
 
Ungdomsstyrelsen 
Ordförande Lena Liljeström 
Ledamot Sara Grönqvist 
Ledamot Fredrik Telleborn 
Ledamot Fredrik Bjarkå 
Ledamot Jan Nyberg 
Ledamot Frank Brunell 
Ledamot Magnus Olsson 

 
 
Revisor  
Johan Andersson, auktoriserad revisor  
Lars Mattsson 
Niclas Bremström 

 
 
Valberedning  
Krister Issal, ordförande 
Eva-Marie Andersson 
Gert Carlsson 
Anette Ekman 

  Martin Åkesson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Gustav Linge och Rolf Noresson, valdes till styrelseledamöter vid årsmötet 2016, begärde urträde ur 
styrelsen vid det första styrelsmöte den 30 juni 2016. 



 

§ 10 Förslag: Medlemsavgifter 2016/17 Bil 3 
 
 
Medlemsavgifter 

 
 
- Vuxen och ungdom 300 kr 

- familj 700 kr 



 

§ 11 Vision, strategiska områden och värdegrund 2016/17  Bil 4  
 

 
Förslag: 

 
Vår vision 

 
 
 

 
 

Vi ska: 
 
 

➢ ha alla representationslag i högsta serien! 
 

➢ vara en av Sveriges bästa idrottsförening att utvecklas i 
både som människa och aktiv! 

 

➢ ha ett av Sveriges starkaste idrottsvarumärken! 
 

➢ ha ett av Sveriges bästa matchevent 
 

➢ ha en stabil och hållbar ekonomi! 

Karlskrona HK ska vara en av Sveriges bästa och mest hållbara 
ishockeyklubb att utvecklas i! 



 

          Forts bil 4 
 
Föreningens värdegrund - ÖSER 

 
Inledning 
Vår värdegrund handlar ytterst om relationer människor emellan, såväl inom som 
utanför föreningen. Föreningens värdegrund reglerar hur alla i organisationen och 
omkring ett lag ska uppträda både på och utanför isen, det vill säga det som följer med 
klubbmärket. Verksamheten i Karlskrona Hockeyklubb styrs av vår värdegrund 
tillsammans med Röda tråden, Vision, strategier och mål. Dessa ger stöd och riktlinjer i 
frågor som rör sporten och dess kringverksamhet. 

 
Vår värdegrund vägleder oss i utåtriktade kontakter och engagemang i t.ex. viktiga 
samhällsfrågor. Vårt förhållningsätt inom områden som hållbarhet, hälsa, ledarskap, 
sociala frågor och mångfald  ska präglas av vår värdegrund. 

 
Alla som väljer att vara en del av Karlskrona Hockeyklubb väljer också att dela och 
respektera vår värdegrund. Oavsett om man är medlem, spelare, ledare, 
funktionär, styrelseledamot eller anställd i klubben. De som väljer att stödja 
Karlskrona HK ska veta vad de stödjer och vad vi står för. 

 
Våra Värdeord 

 
Ödmjukhet 
Vi är ödmjuka inför våra uppgifter och känner personligt ansvar för dessa. Vi arbetar 
hårt för vår framgång och är ödmjuka inför varandra. Vi bygger förtroende hos 
omvärlden och delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper. 

 
Stolthet 
Vi är stolta, positiva och framåtriktade i vår verksamhet. Vi är ambassadörer för 
föreningen, bygger vårt varumärke i dialog med samhället och alla runt om oss. 

 
Engagemang 
Vi lyssnar på varandra och tar tillvara på den kunskap och det engagemang som finns i 
hela föreningen, vi har ett öppet och tillåtande klimat. Vi strävar efter att varje dag göra 
saker lite bättre, uppmuntrar varandra, är nyfikna på omgivningen, söker kunskap och  
lär av andra. 

 
Respekt 
Vi har respekt för att alla i föreningen känner en grundläggande trygghet. Vi visar 
respekt för varandras kompetenser oavsett om det är lagkamrater, volontärer eller 
anställda. På motsvarande sätt visar vi publik, fans, samarbetspartners respekt och 
strävar efter att bygga långsiktiga relationer. 

 
  

 

 

 



 

           Forts bil 4 
  
Förslag budget för 2017-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Budgetförslag kkr Utfall 2016/17 Budget 
2017/18 

Reklam-sponsorintäkter 1 983 3 000 
Försäljning 166  
Eventverksamhet 203 250 
Medlemsavg/deltagaravg 1 222 1 380 
Försäljning/Övriga 
intäkter 

1 306 1 550 

Offentliga bidrag 1 440 1 020 
Övriga rörelseintäkter 2 279 1 150 
Summa  8 350 
   
Rörelsen kostnader -1 517 -1 020 
Övriga externa kostnader -2 541 -2 305 
Personalkostnader -4 849 -4 825 
Avskrivningar mm -52 -65 
Summa  8 200 
   

Resultat  135 
 



 

            Bil 5  
§ 12 Inkommen motion gällande arvode till styrelsen, 13 maj 2017  
 
Karlskrona Hockeyklubb har under ett antal år vuxit med rasande fart och omsätter idag cirka 80 
miljoner  
kronor. 
Klubben är numer ett företag i underhållningsbranschen (eget SHL-lag) vari man också driver en 
relativt stor restaurangverksamhet. Dessutom har klubben uppdraget att sköta hela ishallen, på 
uppdrag från Karlskrona kommun. 
Utöver ovannämnda har man en omfattande ungdomsverksamhet. 
 
Operativa driften: 
Klubbens operativa verksamhet leds av en klubbdirektör, som rapporterar till en styrelse, som väljs 
vid det årliga årsmötet. 
 
Styrelsen: 
Styrelsen träffas 11 gånger om året och varje möte är på cirka tre timmar. Mötena kan vara både på 
kvällstid och dagtid. Härav är det mycket rimligt att ett symboliskt arvode betalas till styrelsen för 
deras ansvarstagande för klubbens verksamheter. 
  
Vi föreslår årsmötet ett arvode enligt nedan skall utgå till KHK:s styrelse: 

- Ett rabatterat säsongskort, enligt klubbens interna regler. 
- Ett årligt grundarvode på ett halvt prisbasbelopp. 
- Ett mötesarvode på 500 kronor, som är villkorat till en fysisk närvaro vid mötena. 

 
KHK:s valberedning 
 
Krister Issal 
Ordförande i valberedningen. 
_________________________________________________________ 
 
Styrelsens	överväganden:	
Styrelsen delar motionärens bedömning av såväl ansvar som arbete. Uppdraget är fördelat 
mellan Karlskrona HK och dess ägda bolag. 
 
Styrelsen gör bedömningen att den ekonomiska situationen just nu inte möjliggör en 
arvodering. Styrelsen noterar också att ledamöter sedan tidigare har rätt till rabatterat 
säsongskort enligt klubbens interna regler. 
 
Vidare bör ersättning endast utgå i det fall koncernens ekonomiska resultat visar ett överskott 
som minst motsvarar föreslagna arvode inkl avgifter. 
 
Styrelsens förslag: 

- Årsmötet uttalar sig positiv till arvodering enligt motionärens förslag med tillägg att 
arvode endast utbetalas när koncernen Karlskrona HK visar ett överskott som minst 
motsvarar dess kostnader. 

- Motionen återremitteras till styrelsen för fortsatt beredning och beslut om när 
arvodering av styrelseledamöter, utifrån en ekonomisk bedömning, kan införas. 

 
 
 
  



 

§13 Valberedningens förslag Bil 6 
 
 
 

Förslag styrelse  

Ordförande Tobias Larsson omval 1 år 
Ledamot Anders Cronholm nyval 2 år 
Ledamot Carin Steen nyval 2 år 
Ledamot Håkan Dahlqvist nyval 2  år 
Ledamot Ola Söderdahl fyllnadsval 1 år 

 
 

Anm: På årsmöte 2016 valdes Marcus Ardin och Christer Rydberg till ledamöter på två år, 
d.v.s. t o m årsmötet 2018. 

Förslag revisorer 
(Tjänsten upphandlad av KPMG) 

 
Auktoriserad revisor Johan Andersson omval 1 år 
Revisor Lars Mattsson omval 1 år 
Revisor suppleant, auktoriserad Niclas Bremström omval 1 år 

 
 
 
 

Förslag - valberedning  

Ordförande Christer Issal omval 1 år 

Ledamot Anette Ekman omval 1 år 

Ledamot Gert Karlsson omval 1 år 

 

 
 
 
 

 
Val av ombud 

Förslag: Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse ombud att representera 
föreningen vid konferenser, möten m.m. 




