Nord 63 årsmöte för verksamhetsåret
2017.
20180304, Nord63 teamspeak-server.

Närvarande:
Jim Ahlstrand - Ordförande
Oskar Hammarsten - Kassör
Elias Fransén - Revisor
Chris Häggqvist
Johan Grauers

1. Mötet öppnas 11:06.
2. Mötets behöriga utlysande bekräftas.
3. Mötet väljer sittande ordförande Jim Ahlstrand till mötets ordförande.
4. Johan Grauers väljs till sekreterare.
5. Chris Häggqvist och Oskar Hammarsten väljs till justeringsmän. På Sveroks begäran måste
protokoll signeras av justeringsmännen och skickas in.
6. Styrelsen verksamhetsberättelse; ingen specifik verksamhet för 2017. Aktivitet har fortgått som
normalt. Hårdvaruuppdatering av servern har genomförts. Vi är fortsatt 12 medlemmar.
7. Ekonomisk berättelse. SSD inköpt till servern. Föreningen har som resultat gått back under 2017
men har utgående fortfarande kontanta medel på drygt 5000 SEK.
8. Revisorn har inga tillägg.
9. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
10.
a) Policy för tillsättande av admin behövs. Förslag att styrelsen får lov att besluta om undantag i
reglerna vid behov. Motionen antas. Jim skall skapa policyn och meddela via forumet.
b) Allmänna forumets borttagande, motionen antas.
c) Gemensam game-tag föreslås där möjligt. Oskar skall skriva en post med förslag. Motionen antas.
d) Migrera servern till Linux. Övergången kommer att leda till att servern ligger nere under
övergången men en övergång kommer minska belastningen på hårdvaran och öka effektiviteten.
Nätaggregatet behöver bytas ut, nuvarande fungerar inte längre som det ska. Nytt nätaggregat
beräknas kosta 600SEK vilket finns inskrivet i budgeten för 2018. Motionen antas.

11. Förslag om årliga mål för att få mer struktur på verksamheten. Förslag att en eventkoordinerare
tillsätts för att organisera verksamheten. Nils Eriksson föreslås av årsmötet i sin frånvaro. Styrelsen
föreslås ges i uppdrag att definiera rollen och föreslås då samtidigt skrapa en beskrivning för alla
poster (inklusive administratör, valberedare och eventkoordinator) som ska anslås på forumet.
12. Post för inköp av hårdvara för inköp av nätaggregat. Domänavgiften har sänkts genom att byta
certifikat. Bredbandskostnaden kommer att förändras pga. byte av leverantör och kommer
antagligen att sänkas och förväntas oavsett inte att höjas från 2017.
Årsavgiften sätts till 0 SEK, budgeten godkänns.
13. Ingen feedback lämnas av mötet.
14. Sittande styrelse omvals. Ordförande Jim Ahlstrand, Kassör Oskar Hammarsten, Sekreterare
Jesper Eriksson.
15. Sittande revisor, Elias Fransén, omvals.
16. Sittande valberedare, Chris Häggqvist, omvals.
17. Diskussion om föreningens mål. Mötet föreslår att föreningen skall sätta några mål och utvärdera
i slutet på verksamhetsåret som prövoperiod. Styrelsen ges i uppdrag att föreslå mål och anslå på
forumet för medlemmarna.
18. Mötet avslutas 11:47.

