Årsmötesprotokoll
Fört vid ordinarie årsmöte 2016

SoGC
1) Mötets öppnande
Ordförande Oliver Sundström förklarar mötet öppnat
2) Mötets behörighet
Årsmötet kallades två veckor innan datum och kan därför anses vara behörig.
Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.
3) Val av mötets ordförande
Mötet väljer Oliver Sundström att leda mötet.
4) Val av mötets sekreterare
Mötet väljer att Oliver Sundström samtidigt för protokollet.
5) Val av två personer att justera protokollet
Mötet väljer Andreas Nelson och Mikael Nelson att justera protokollet.
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Föreningen har under året haft en tämligen låg aktivitet, dock så har vi genomfört ett
Konvent under sommaren kallat OSCON 2016 och hämtat servrar.
7) Ekonomisk berättelse för förra året
Styrelsen föredrar årets ekonomi. Föreningen har vid mötet 1 925 kronor på kontot,
dock så är inte avgift för en av våra domäner, servers och årsmötet inräknat vid tillfället.
Beräkningen efter detta är betalt är 965 kronor.
8) Revisorernas berättelse för förra året
Revisorn föredrar årets revisionsberättelse.
9) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årsmötet väljer att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen.
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10) Årets verksamhetsplan
Föreningen har under året varit betydligt mindre aktiv utöver det konvent vi har arrangerat.
Därför väljer årsmötet att föreningen tar och lägger mer energi på den internetbaserade
närvaron och det årliga konvent vi arrangerar.
Årsmötet väljer att stänga ner lokalen, sälja av det som går att sälja och om möjligt husera
resterande inventarier i ett förråd.
Årsmötet väljer att föreningen ska verka för medlemskap i Svenska E-sportförbundet
11) Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Årsmötet väljer att inte fastställa någon budget, utan låter styrelsen jobba på bästa sätt för
att verka för föreningens närvaro online så som det bäst passar.
Årsmötet väljer att lägga medlemsavgiften för 2017 till 0 kronor för medlemmar under 25,
för medlemmar 25 och äldre lägger årsmötet avgiften på 150 kronor.
12) Val av årets styrelse
Årsmötet väljer följande styrelse:
Ordförande: Joel Martinsson
Kassör: Oliver Sundström
Ledamot: Björn Nelson
13) Val av årets revisor
Årsmötet väljer Mikael Nelson och Andreas Nelson till revisor för 2017.
14) Val av årets valberedare
Årsmötet väljer att inte välja någon valberedare för året då Te Hung redan är vald på ett 10
års mandat.
15) Övriga frågor
§15.1 Föreningen ska arbeta för att utöka ett samarbete med Lagunen.
§15.2 Årsmötet beslutar att enhälligt anta en stadgeförändring. Gällande föreningens stadga
§11.
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Gammal lydelse:
Ordinarie årsmöte ska hållas från november året innan, eller senast 31 mars varje år..
Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar
meddelas minst två veckor i förväg.
Ny lydelse:
Ordinarie årsmöte ska hållas från november året innan, eller senast 31 mars varje år..
Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar
meddelas minst två veckor i förväg.
Tårta måste finnas tillgänglig för förtäring vid årsmötets avslutande. Storlek och smak av
tårtan väljer styrelsen, dock måste den klassas som en tårta.
16) Mötets avslutande
Ordförande för 2017 väljer att förklara mötet avslutat och inbjuder alla till att smaska på
den tårta som föreningen traditionsenligt bjuder på.
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