Nord63 - Årsmöte 2020
Datum: 2020-02-16
Närvarande: Jim Ahlstrand, Mathilda Holmström, Oskar Hammarsten, Jesper Eriksson.
Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 14:09
Mötets behörighet
Mötet är behörigt i enlighet med gällande föreningsstadgar.
Val av mötets ordförande
Jim Ahlstrand.
Val av mötets sekreterare
Jesper Eriksson.
Val av två personer att justera protokollet.
Jim Ahlstrand och Oskar Hammarsten
Genomgång av tidigare års protokoll
Se bilaga 1.
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.
Jim meddelar något lägre aktivitet detta år jämfört med tidigare. Rust servern startades upp.
Terraria, Apex, Ark och Rust spelades samt minecraft. Det har inte kommit in några nya
aktiva medlemmar, däremot ett antal inaktiva nya medlemmar.
Ekonomisk berättelse för förra året
Se bilaga 2. Föreningen gick plus ca 500 SEK. Föreningens kassa ligger på 7302,50 SEK.
Revisorernas berättelse för förra året
Elias meddelar per telegram att han inte hittat några oegentligheter.
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Föreningen gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Motioner
1. Jim, Sveroks begäran att ändra paragraf 17. Om föreningen upplöses skall
föreningens tillgångar distribueras eller konsumeras av föreningen. Men får ej
fördelas till individuella medlemmar. Således skall “eller delas lika mellan
föreningens medlemmar” strykas.

Bifalles utan invändningar.

2. Jim, Tillägg i paragraf 7 gällande årsavgift: “Styrelsen har rätt att under årsmötet
sätta en årsavgift som anses skälig i förhållande till antalet förväntade medlemmar
under året, eventuella bidrag och föreningens kostnader. Medlemsavgiften ska hållas
så låg som möjligt med syfte att täcka föreningens kostnader. Medlemmar i
föreningen har rätt att rösta för en högre årsavgift.”
Diskussion gällande formulering skedde, men inga ändringar gjordes.
Bifalles utan invändningar.

Årets verksamhetsplan
Jim; Bedriva verksamheten som tidigare. Inga större förändringar väntas under året.
Föreningen har problem att behålla 60% ungdomar i föreningen pga en åldrande
medlemsbas. Detta gäller sannolikt redan från och med i år. Detta innebär uteblivet
medlemsbidrag. Även om vi ej får ungdomsbidrag så får vi vissa förmåner, tex. SJ rabatt
samt försäkring vid fysiska evenemang. Nackdelar med att vara med är en viss ökad
administrativ insats från styrelsen.
Sverok ställer även krav på att alla skall få vara med. Detta kan tas bort om vi lämnar
Sverok.
I och med att vi ej lagt en motion om att lämna kommer vi i år vara kvar i Sverok. Men om vi
ej får ungdomsbidrag för kommande år tar vi upp att lämna Sverok nästa år.
Då aktiviteten för gångna året varit relativt låg, tar vi eventuellt upp avveckling av föreningen
nästa årsmöte.
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Budget enligt budget, årsavgiften fastställs till 100 SEK pga förväntat bortfall av
medlemsbidrag.
Feedback till ledningen
Ingen speciell feedback.
Val av årets styrelse
Jim valdes till ordförande.
Oskar valdes till kassör.
Jesper valdes till sekreterare.

Val av årets revisor
Elias valdes till revisor i sin frånvaro. Att han önskar att ej vara revisor nästa verksamhetsår
(2021).
Val av årets valberedare
Ingen valberedare behövs för kommande år.
Övriga frågor
I förra års protokoll tog vi upp huruvida vi skulle ha ett företagskonto istället för Oskars
privata. Enligt gällande regelverk finns det inga hinder mot detta rent legalt. Således swishas
Oskar medlemsavgiften för att konstnadsbegränsa. Alla föreningens tillgångar finns på ett
separat privatkonto hos Oskar.
Mötets avslutande
Mötet avslutas 15:18 av Jim Ahlstrand och tackar för visat intresse.
Sekreterare:

__________________
Jesper Eriksson

Justerare:

_________________
Jim Ahlstrand

____________________
Oskar Hammarsten

