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Pressmeddelande från Boden Hockey med anledning av veckans händelser. 
 
 
Hockeyettans konkursansökan mot Boden Hockey har som väntats ogillats av Luleå 
Tingsrätt. Boden Hockeys ekonomi är god vilket vi fått styrkt av vår revisor samt tydligt 
påvisat i domstol. Ligan och dess medlemmar ska nu ersätta Boden Hockey med 144 710 kr 
samt stå sina egna rättegångskostnader.   
 
Hockeyettans metoder är djupt olyckliga och syftar enbart till att orsaka så stor skada som 
möjligt på vår förening. Att upprepat försöka betvinga våra företrädare istället för att sitta ned 
och förhandla är oprofessionellt och skiner åter igen ljus på Hockeyettans härskarteknik.  
 
Boden Hockey har upprepat begärt att ligan ska återkalla sin ansökan så att en förhandling 
kan genomföras utan påtryckningar. Denna vädjan har tyvärr inte fått något gehör. Istället 
väljer dom medvetet och upprepat att starta juridiska processer istället för konstruktiva 
samtal. 
 
På grund utav dessa ogrundade samt återkommande angrepp så kommer Boden Hockey 
nu, tillsammans med sitt juridiska ombud, utreda den skada som Hockeyettan orsakat 
varumärket Boden Hockey samt vilka åtgärder vi behöver vidta.  
 
Hockeyettans ledning menar att medlemmarna driver styrelsen framför sig vilket är 
anledningen till att inga förlikningar kan genomföras utan ett extra årsmöte. Boden Hockey 
beklagar att små som stora föreningar lägger sin egen existens i potten trots att dom sett 
vilka metoder som deras företrädare använder sig av.  
 
Hockeyettan säger att deras ekonomi är god men låter samtidigt meddela att all utbetalning 
till klubbarna upphör om Boden skulle få gehör i Hovrätt eller annan instans alternativt om 
ligan följer sina egna stadgar enligt §25, det vill säga står sina egna rättegångskostnader. 
Medlemmarna har alltså medvetet låst sig till en position där Boden Hockeys undergång är 
deras enda möjlighet till framgång.  
 
Det är konstaterat att ingen förening kan tvingas tillhöra en ligaorganisation. Ändå riskerar 
medlemmarna sitt eget välstånd för att driva just den frågan. Boden Hockey har upprepat 
manat till förhandling men nu fått bevisat för sig att Hockeyettan inte eftersträvar 
överenskommelser utan enbart lydnad. 
 
 
Styrelsen Boden Hockey 
 


