Stockholm 110409

Protokoll från årsmöte i sverokföreningen Unionen 2011-04-04
Närvarande: Mattias Jensen, Jack Johnsson, David Karlsson, Christofer Lindholm, Richard Moberg,
Fredrik Nilson, Joel Rimfors och Dennis Rundqvist.

1. Mötets öppnande
Ordförande David Karlsson öppnade mötet.
2. Mötets behörighet
Mötet förklarades vara behörigen utlyst.
3. Mötets ordförande
David Karlsson valdes till mötets ordförande.
4. Mötets sekreterare
Dennis Rundqvist valdes till mötets sekreterare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Joel Rimfors och Fredrik Nilson valdes att justera protokollet.
6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes med tilläggen 7. Fastställande av röstlängd, 16.
Bidrag samt 20. Spelinköp.
7. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställdes till åtta röstberättigade medlemmar.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. (se bilaga)
9. Ekonomisk berättelse för det gångna året
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. (se bilaga)
Resultat- och balansräkningen fastställdes. (se bilaga)
10.Revisorernas berättelse för det gångna året
Revisorernas berättelse lades till handlingarna. (se bilaga)
11.Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
12.Motioner
-

13.Incognicon
Incognicon diskuterades. Planen är att genomföra två konvent även i år.
14.Lokalen
- Medlemsvärvning behövs.
- Planen är att använda Facebook i stället för forum.
- Renoveringen måste bli klar.
- Ekonomin borde hålla om aktiviteten är hög. Kisosken borde ge en bra
avkastning.
- Mer organiserade spelaktiviteter.
15.Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen fastslogs. (se bilaga)
16.Bidrag
Nya bidragsregler gör att vi förmodligen inte kommer att få något
verksamhetsbidrag ifrån Sverok under 2011.
17.Fastställande av budget
Budgeten fastställdes. (se bilaga)
18.Val av årets styrelse
Till årets styrelse valdes:
Ordförande:
David Karlsson
Kassör:
Dennis Rundqvist
Ledamöter:
Björn Druid
Stefan Kjellin
Christofer Lindholm
19.Val av årets revisor/er
Till årets revisor återvaldes Victoria Gustavsson.
Ordförande David Karlsson bad mötet notera att Victoria är hans blivande fru,
något som mötet inte fann vara något problem.
20.Val av årets valberedare
Till valberedare återvaldes Fredrik Nilson och Egil Töllner.
21.Spelinköp Incognicon
Ordförande och kassör uppdrogs att göra spelinköpet då 2010 års presidie inte
hunnit med detta.
22.Övriga frågor
-

23.Mötets avslutande
David avslutade mötet.
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Mötets sekreterare
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