
Dagordning Unionens årsmöte 2015 
Onsdag 9 december 2015 19:00. Sparbanksvägen 14 

 

1. Mötets öppnande  
2. Mötets behörighet 

3. Val av mötets ordförande 
4. Val av mötets biträdande ordförande 

5. Val av mötets sekreterare 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 
7. Fastställande av röstlängden 

8. Fastställande av dagordningen 
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året (bilaga) 

10. Ekonomisk berättelse för det gångna året (bilaga) 
11. Revisorernas berättelse för det gångna året (bilaga) 

12. Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse 
13. Motioner (inga inkomna) 

14. Bidrag, information inför året 
15. Incognicon, diskussion framtiden 

16. Lokal, diskussion framtiden 
17. Fastställande av verksamhetsplan (bilaga) 

18. Fastställande av medlemsavgiften, förslag 50kr  
19. Fastställande av budget (bilaga) 

20. Val av årets styrelse (5-9st enligt stadgarna) 

21. Val av årets revisor/er  (1-2st enligt stadgarna) 
22. Val av årets valberedare (2-4st enligt stadgarna) 

23. Övriga frågor 
24. Mötets avslutande 



Verksamhetsberättelse 2014 
Allmänt 

Unionen har under 2014 haft 135 medlemmar. 

Incognicon 

Under 2014 har 1 konvent anordnats, Incognicon fjorton. Incognicon hade 115 
besökare.  

Lokalen 

Föreningen håller liksom föregående år spelverksamhet i de lokaler vi hyr av 
Alphaspel.  

Speloteket 

Inga nya spel köptes under året. 

Styrelsen 

Styrelsen har på sitt enda styrelsemöte konstituerat sig och gjort en uppdelning 

av arbetsuppgifterna. Uppdelningen bygger på att styrelsen delar upp ansvaret 
mellan ett presidie bestående av ordförande, kassör, lokalansvarig samt 

incogniconansvarig och styrelsen i sin helhet. Presidiet fick mandatet att ta 
beslut i styrelsens ställe. De presidiebeslut som tas under året ska på en gång 

meddelas hela styrelsen samt redovisas för årsmötet. 
Styrelsen har under året bestått av: 

 Anders Wilhelmsson, ordförande, Speloteksansvarig 
 Dennis Rundqvist, Kassör 

 Christofer Lindholm, Lokalansvarig 

 Björn Druid, från Stockbowl 
 David Karlsson, Incognicon 

Presidiebeslut 

Inga presidiebeslut har tagits under verksamhetsår 2014 
 



 

Ekonomisk berättelse 2014 
Under året har intentionen fortsatt varit att varje projekt ska bära sina egna 

kostnader, alltså att lokalen och Incognicon ska gå plus minus noll var för sig. 
Övriga intäkter, såsom bidrag från Sverok, är tänkta att täcka de allmänna 

kostnaderna för att ha en förening, såsom bank- och möteskostnader. Från 

årsmötet har också kommit ett uppdrag att ha som mål att gå plus med 
2 000kr. 

 
Respektive projekt har under året utfallit med: 

Incognicon fjorton: -3 000:- 
Lokalen: +11 492:- 

 
Årets resultat som helhet blev +7 770:- 

 
Unionen har fortsatt avtal med Hobbyisterna om hyran för lokalen. Målet är att 

Unionen ska stå för sin del av hyran, vilket är 50 000kr med avdrag för de 
dagar då Hobbyisterna själva använder lokalen. Om inte Unionen klarar av att 

betala den fastställda hyran så kommer den kvarvarande summan att 
efterskänkas av Hobbyisterna. I år blev resultatet att Unionen betalade 34 

000kr. 

 
Sedan tidigare verksamhetsår finns en fordran på lajvförrådet på 2 996kr. Kring 

detta finns en pågående diskussion som vi hoppas lösa under 2015. 



 



Verksamhetsplan 2015 
Lokalen 

Fortsatt fokus på medlemsvärvning och att få ut information om verksamheten 

genom bland annat Facebook. Dessutom måste en satsning på fler samarbeten 
med föreningar göras för att klara av ekonomin. I övrigt gäller det att fortsätta 

med verksamheten som den är. 
 

Incognicon 

Arrangera 2 konvent även i år. Vi bör fortsätta med ett fungerande och omtyckt 

koncept. Vi satsar på att köra tillsammans med Warhammergänget i Tumba. 
 

Fordran lajvförrådet 

Den sista oklarheten kring förrådets ekonomi bör redas ut. 

 

Speloteket 

Ett utlåningssystem för spelen ska upprättas. 



Budget 2015 
 

Intäkter 

Lokalintäkter 45 000 kr 

Incognicon femton intäkter 0,00 kr 

Incognicon sexton intäkter 0 kr 

Övrigt (övriga bidrag, 

medlemsavgifter osv) 

0,00 kr 

Summa intäkter: 45 000 kr 

 

Kostnader 

Lokalkostnader 50 000 kr 

Incognicon femton kostnader 0,00 kr 

Incognicon sexton kostnader 0,00 kr 

Övrigt (styrelsen, bank osv) 1 000 kr 

Summa kostnader: 51 000 kr 

 
 

Resultat 2015: -6 000 kr 

 
 


