Mötesprotokoll fört vid ordinarie Årsmöte för 2019.
27 Oktober 2018

Mötesprotokoll
1. Mötet förklaras öppnat av föreningens ordförande Oliver Sundström.
2. Mötet är behörigt utlyst och en tårta finns på plats i enlighet med stadgan och förklaras
därmed behörigt.
3. Till mötesordförande väljs Oliver Sundström.
4. För att föra protokollet väljs Joakim Johansson.
5. För att justera protokollet väljs Mikael Nelson, och Andreas Nelson.
6. Föreningens verksamhet under året har bestått i det lanet/konventet som vi har just nu men
även att vi har drivit ett par olika servers i olika spel under året.
7. Föreningens ekonomi under 2018 kommer enligt planen gå ca 100kr + efter konventet.
8. Föreningens revisor presenterar sin berättelse och föreslår ansvarsfrihet vilket årsmötet
beviljar.
9. Årsmötet beslutar att arrangera nästa konvent den 25-27 Oktober 2019
10. Årsmötet beslutar att fastställa avgiften för medlemskap till 150kr för den som uppnåt en
ålder av 26 år. Till och med det året man fyller 25 är det således gratis medlemskap.
11. För styrelse under 2019 väljs Oliver Sundström som ordförande, Johan Adolfsson som kassör
och Joel Martinsson som ledamot.
12. För revisor under året väljer årsmötet Andreas Nelson med ersättare Viktor Wästergård.
13. Årsmötet diskuterar ett eventuellt sommarkonvent, vilket det inte finns tid för just nu.
14. Årsmötet disktuerar en förändring av logotypen, vilket genomförs enligt förslaget.
15. Årsmötet blir glada över att höra att vi inför nästa år redan har en sponsor som går in med
1000 kr.
16. Årsmötet diskuterar återupplivning av Airsoftgruppen vilket vi helt klart vill få igång igen.
17. Oliver förklarar mötet avslutat och skär upp tårtan som traditionen kräver.
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