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Förlikningsprocess 

Boden Hockey har idag samt vid tidigare tillfällen under januari suttit i samtal med företrädare för 

Hockeyettan i hopp om att nå en förlikning och uppgörelse rörande konflikten parterna emellan. 

Boden har erbjudit följande.  

• Både parter står sina egna rättegångskostnader i enlighet med Hockeyettans stadgar §25. 

Vidare så betalar Boden Hockey det utdömda skadeståndet på 944,976:-, parterna ska 

även lägga ned samtliga juridiska processer.  

Hockeyettan förkastar dock Boden Hockeys bud med hänvisning till sin egen ekonomi. Hockeyettan 

menar att det inte finns pengar att betala sina egna rättegångskostnader och säger samtidigt att en 

sådan förlikning kommer innebära att medlemsföreningarna måste betala detta själva.  

Boden Hockey reagerar med förvåning över Hockeyettans uttalande och ställer sig frågande till om 

medlemsföreningarna och deras respektive styrelser är införstådd i den risk dom utsätts för? Det 

vore anmärkningsvärt om föreningarna har gett Hockeyettans ledning mandat att offra respektive 

klubbs ekonomi i denna process enbart i syfte att påtvinga Boden ett avtal.  

Hockeyettans stadgar stipulerar att vardera parten står sina kostnader. Hockeyettan saknar enligt 

eget påstående ekonomisk täckning för detta. Att då låta processen fortsätta med vetskap att om att 

deras medlemmar kan hamna på obestånd vid en förlust i svensk domstol är direkt oansvarigt.  

 

Konkursförhandling 

Boden Hockey har idag suttit i tingsrättsförhandlingar rörande den konkursansökan som Hockeyettan 

driver mot föreningen. För att undvika vidare spekulationer så vill styrelsen åter igen slå fast att 

Boden Hockey inte är på obestånd vare sig nu eller efter den 17’e februari. Detta oavsett utfall i 

hovrätten. Detta är styrkt av vårt juridiska ombud likväl som revisor.  

Hockeyettans agerande är irrationellt och bygger enbart på att skapa osäkerhet bland våra 

medlemmar och samarbetspartners. Boden Hockeys befarar är att det snarare är Hockeyettan som 

dras med likviditetsproblem och därför nu driver en allt aggressivare kampanj mot vår förening. 

 

Dispens 

I och med att förhandlingar med Hockeyettan tyvärr verkar ha strandat samt att styrelsen väljer att 

ha kvar Ronnie Glysing i en ledande position så har Boden Hockey beslutat, i det fall som den 17/2 

passerar utan förlikning, att nyttja sin dispens att fortsatt stå utanför ligaorganisationen 

Hockeyettan. Den dag då ligans företrädare på allvar vill förhandla, utan tvång, hot eller ekonomisk 

påtryckning, då är Boden Hockey också beredda att lyssna. 
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