PROTOKOLL ÅRSMÖTE NORD63 2017
Datum:
Söndagen den 19/02/2017
Plats:
Teamspeak
Närvarande: Chris Häggqvist, Elias Fransén, Jesper Eriksson, Jim Ahlstrand, Johan Grauers,
Oskar Hammarsten.
§ 1.

Mötets öppnande.
Mötet öppnas klockan 19:09 av Jim Ahlstrand.

§ 2.

Mötets behörighet.
Mötetet är behörigt i enlighet med föreningens stadgar.

§ 3.

Val av mötets ordförande.
Till ordförande för mötet väljs Jim Ahlstrand.

§ 4.

Val av mötets sekreterare.
Till sekreterare väljs Jesper Eriksson.

§ 5.

Val av två personer att justera protokollet.
Till Justeringsmän väljs Chris Häggqvist och Oskar Hammarsten.

§ 6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.
Jim berättar: Under 2016 har vi spelat framförallt INS och rust, ingen teknisk expansion har skett utan
vi har klarat oss med förra årets hårdvara. Jim har påbörjat arbetet med den nya hemsidan. Vi har i för
närvarande 5 stycken INS servrar med måttlig till god belastning. Antalet medlemar var 2016 relativt
oförändrat; 12 stycken, varav en är ny.

§ 7.

Ekonomisk berättelse för förra året.
Oskar hänvisar framförallt till bifogad ekonomisk rapport. Han konstaterar samtidigt att föreningen ej
köpt någon ny utrustning år 2016.
Årsredovisning för 2016 finns bifogad som bilaga 1.

§ 8.

Revisorns berättelse för förra året.
Elias Fransén, revisor, berättar att han granskat den ekonomiska berättelsen från förra året och han har
inte hittat något som tyder på oegentligheter i verksamheten.

§ 9.

Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
Föreningen gav styrelsen ansvarsfrihet för förra året.
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§ 10.

Motioner.
a. "Föreningsmotto"
Jim Ahlstrand berättar: Förslaget är att föreningen skall ha ett motto/slogan.
Beslut: Motionen bifalles, Jim ansvarar för att omröstning skapas på forumet. Flest röster den 2a april
vinner och blir således föreningens motto.

§ 11.

Årets verksamhetsplan.
Fortsätta spela som vanligt med kontakt över TS. Utöver det skall föreningen installera ny SSD till
server-datorn, som även kommer uppgraderas med senaste operativsystem. Föreningen skall
eventuellt kalla till event-kvällar.

§ 12.

Årets budget och fastställande av medlemsavgift.
Budgeten godtas, årsavgiften för 2016 förblir 0 kr. Budgeten hittas i bilaga 2.

§ 13.

Feedback till ledningen.
Elias uppskattar denna punkt, johan håller med. Dock framkom inga åsikter angående föreningens
ledning för det gångna året.

§ 14.

Val av årets styrelse.
Till ordförande väljs Jim Ahlstrand.
Till kassör väljs Oskar Hammarsten.
Till sekreterare väljs Jesper Eriksson.

§ 15.

Val av årets revisor.
Till revisor väljs Elias Fransén.

§ 16.

Val av årets valberedare.
Till valberedare väljs Chris Häggqvist.

§ 17.

Övriga frågor.
Elias önskar att deltagare på årsmötet automatiskt blir medlemmar i föreningen under påföljande år;
Jim förklarar att detta ej är möjligt då föreningen måste ha uppdaterade adressuppgifter osv.

§ 18.

Mötets avslutande.
Mötet avslutas 19:32 av ordförande Jim Alstrand som tackar för visat intresse.

Protokollet skrivet av sekreterare Jesper Eriksson.
Protokollet justerat i enlighet med rekommendationer av justeringsmän Oskar Hammarsten och Chris Häggqvist.
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BILAGA 1 - ÅRSREDOVISNING 2017
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BILAGA 2 - BUDGET 2017

Årsmötesprotokoll Nord63, 2017

Page 4

