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Närvarande
Jim Ahlstrand, ordförande
Oskar Hammarsten, kassör
Jesper Eriksson, sekreterare
Chris Häggqvist
Nils Eriksson

Mötets öppnande
Årsmötet öppnades kl 15:00.

Mötets behörighet
Mötet behörigt i enlighet med gällande föreningsstadgar.

Val av mötets ordförande
Jesper Eriksson väljs som ordförande för mötet.

Val av mötets sekreterare
Jesper Eriksson väljs som sekreterare för mötet.

Val av två personer att justera protokollet
Chris Häggqvist och Jim Ahlstrand väljs till justeringsmän.
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Styrelsens verksamhetsberättelse från föregående år
Jim berättar att inga större förändringar har skett under det gångna året. Mindre
förändringar har skett av föreningens val av spelservrar att driva. Insurgency har helt
stängts ner. Ark och Rust har startats upp. Rust har snabbt visat popularitet bland såväl
medlemmar som icke medlemmar.
Föreningens grupp på Facebook har justerats från “hemlig” till “stängd”, detta gör att ingen
som inte är medlem har rättigheter att se vilka som är medlem i gruppen. De har dock
möjlighet att hitta gruppen på Facebook och ansöka om att vara med.
Server-driften har inte krävt några större arbeten, nätaggregatet byttes ut då det förra inte
var tillräckligt stabilt.
Föreningens hemsida har fått ett litet facelift men inga ytterligare arbeten är planerade.

Ekonomisk berättelse från föregående år
Oskar berättar att föreningen gått back något relativt tidigare år. Föreningen var tvungen
att flytta föreningskontot från Nordea till kassörens (Oskar Hammarsten) privata
bankkonto. Detta då Sveroks samarbete med Nordea har upphört. Lösningen avser vara
temporär och är föreslagen av Sverok. Styrelsen har beslutat att köra på denna lösning i år
men ska tas upp igen nästa årsmöte.

Revisorernas berättelse från föregående år
Revisorn var ej närvarande under möte. Se bilaga.

Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Motioner
Jim, gå igenom protokollet från förra årets årsmöte.
Tillägg i stadgar §11 punkt 6: “Genomgång av tidigare års protokoll”. Kortfattad
genomgång av tidigare protokoll för återkoppling och uppföljning.
Motionen antas.
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Jim, vid lika röstetal borde inte slumpen avgöra, istället borde ordförandens röst
räknas som två röster.
Ändring i stadgar §15, ersätt “Vid lika röstetal får slumpen avgöra” med “Vid lika
röstetal räknas ordförandens röst som två röster och agerar därför vågmästare”.
Ordförandes uppdrag inkluderar att ta beslut som bäst gynnar föreningen. Rollen
som ordförande innebär att ordförande borde vara bäst informerad och kvalificerad
att agera vågmästare.
Motionen antas.

Jim, sätta restriktioner på i vilken omfattning medlemsavgift får fastställas.
Föreslagen begränsning på 100% över förväntade utgifter anses inte nödvändig då
en för hög avgift skulle röstas ner av medlemmarna under årsmötet. Motionen
kommer omformuleras och tas upp nästa år.
Motionen avslås.

Jim, förtydliga förenings sätet till att vi främst finns online.
Tillägg i paragraf §2 “Föreningen är en online föreningen, i.e. föreningen och dess
medlemmar är inte bunden till en fysisk plats”.
Motionen antas.

Jesper, i omröstning om ansvarsfriskrivning har medlemmar i sittande styrelse inte
rösträtt.
Tillägg av paragraf “Vid omröstning om ansvarsfriskrivning har medlemmar i
sittande styrelse inte rösträtt”.
Motionen antas.

Jim, kräva ett minimalt antal närvarande medlemmar för att årsmötet ska vara
behörigt.
Tillägg i paragraf §11, “För att årsmötet ska vara behörigt måste minst hälften av
styrelsen och minst en medlem vara närvarande”.
Motionen antas.

Årets verksamhetsplan
Jim berättar att föreningen planerar att fortsätta med spelverksamheten. Inget underhåll av
server eller hemsida är planerat.
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Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Årets budget presenterades och medlemsavgiften bestäms oförändrad på 0 kr. Oskar
berättar att föreningen hålls igång tack vare bidrag från Sverok. Långsiktigt kan detta dock
bli ett problem då genomsnittsåldern snabbt närmar sig taket för Sveroks bidrag till
ungdomsföreningar. För att fortsätta få bidraget måste föreningen rekrytera fler
ungdomar, alternativet hade varit att täcka alla kostnader med en medlemsavgift vilket
mest troligt kommer resultera i ett bortfall av medlemmar.

Feedback till årets styrelse
Chris och Nils anser att styrelsen skött sina åtaganden bra.

Val av årets styrelse
Mötet valde följande styrelse,
Jim Ahlstrand, ordförande
Oskar Hammarsten, kassör
Jesper Eriksson, sekreterare

Val av årets revisor
Mötet valde Elias Fransén som revisor.

Val av årets valberedare
Mötet valde Chris Häggqvist till valberedare.

Mötets avslutande
Mötet avslutas kl 15:56 av Jesper Eriksson och tackar för visat intresse.
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_________________________________
Jesper Eriksson, sekreterare

_________________________________
Chris Häggqvist, Justeringsman

_________________________________
Jim Ahlstrand, Justeringsman
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Appendix

