Årsmötesförhandlingar 2018
4 November 2017

1) mötets öppnande
Joel förklarar mötet öppet.
2) mötets behörighet
Mötet har alltid legat samma datum, kallades redan för ett år sedan och tårtan finns
på plats. Dock kom påminnelsen ett par dagar försent. Årsmötet ser mötet som
behörigt.
3) val av mötets ordförande
Joel väljs till mötesordförande.
4) val av mötets sekreterare
Oliver väljs till mötessekreterare.
5) val av två personer att justera protokollet
Andreas och Johan väljs att justera protokollet.
6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Oliver går igenom vad föreningen har gjort under det gågna året. Vi har bland annat
beslutat att bara ha ett konvent under nästa år då vi under året känt att vi haft allt för
mycket att göra.
7) ekonomisk berättelse för förra året
Oliver går igenom ekonomin, tack vare konventet så har vi flera unga medlemmar
vilket gjort att ekonomin ser bättre ut än kanske förväntat. Vi har även inhandlat en
del good-to have prylar.
Resultatet kommer efter de sista betalningarna för årsmötet och konventet ligga på
ett par hundra kronor plus.
8) revisorernas berättelse för förra året
Anderas har gått igenom föreningens ekonomi och lämnat en revisionsberättelse som
finns bifogad.
Föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årsmötet röstar för att förra årets styrelse ska få ansvarsfrihet.
10) årets verksamhetsplan
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Årsmötet diskuterar att vi ska fortsätta vår engagemang att försöka få igång unga
spelare och bland annat genom servers. Dessa bekostas genom donationer.
Vi ska även jobba för att få ihop ett ungdomslag i något spel där vi äldre hjälper till att
strukturera.
11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
Årsmötet fastslår ingen budget utan lämnar detta till styrelsen. Avgiften beslutas vara
oförändrad på 150 kr för medlemmar från och med att de har fyllt 26.
12) val av årets styrelse
Nästa års styrelse beslutas bli:
Ordförande Oliver Sundström
Kassör Johan Adolfsson
Ledamot Joel Martinsson
13) val av årets revisor
Som revisor väljer föreningen Andreas Nelson
14) val av årets valberedare
Traditionsenligt väljer föreningen ingen valberedare då den tidigare fortfarande har
ett mandat.
15) övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
16) mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat av Oliver Sundström och han skär tradition enligt upp tårtan.
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