
Protokoll Unionens årsmöte 2013 
Närvarande: David Gustafsson, Dennis Rundqvist, Fredrik Nilson, Christofer 

Lindholm, Paul Svensson 

 

1. Mötets öppnande 
Ordförande David Gustafsson öppnade mötet. 

2. Mötets behörighet 
Mötet kallades via hemsidan 2 veckor innan och handlingar har legat ute 

sedan någon dag senare. 
Med 5 medlemmar på plats fann mötet sig vara behörigt utlyst. 

3. Val av mötets ordförande 
David Gustafsson utsågs till mötets ordförande. 

4. Val av mötets biträdande ordförande 
Fredrik Nilson utsågs till mötets biträdande ordförande. 

5. Val av mötets sekreterare 
Dennis Rundqvist utsågs till mötets sekreterare. 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

Paul Svensson och Christofer Lindholm utsågs till mötets justerare. 
7. Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 5 närvarande enligt ovan förteckning och justeras 
löpande under mötets gång. 

8. OK att publicera namn i samband med protokollet 
Alla ansåg att deras namn är ok att publicera på hemsidan i anslutning till 

detta mötes protokoll. 
9. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes i enlighet med detta protokoll. 
10. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året (bilaga) 

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna utan 
ändringar enligt bilaga. 

11. Ekonomisk berättelse för det gångna året (bilaga) 
Styrelsens ekonomiska berättelse föredrogs och lades till handlingarna utan 

ändringar enligt bilaga. 

12. Revisorernas berättelse för det gångna året (bilaga) 
Revisorns berättelse föredrogs och lades till handlingarna. 

13. Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhets året. 

14. Motioner (inga inkomna) 
Inga motioner fanns att behandla. 

15. Bidrag, information inför året 
En diskussion angående bidrag hölls. Året kommer att bli svårare att få att gå 

ihop då det kommer att bli svårare att få bidrag. 
16. Incognicon, diskussion framtiden 



Årsmötets vilja med Incognicon diskuterades och man fann att nuvarande 

koncept är bra. Möjligheten att samköra med spelmarknad för designers ska 

undersökas. 
17. Lokal, diskussion framtiden 

Årsmötets vilja med lokalen diskuterades. Fokus bör vara att ordna fler träffar, 
att uppdatera inredningen så att det känns fräschare och att ordna mer 

förvaringsmöjligheter. 
Framtida tankar från Hobbyisterna är att flytta till större lokal. Frågan då 

kommer att bli om vi ska flytta med eller ej. Nu finns ett treårskontrakt med 
Stockholmshem. 

18. Fastställande av verksamhetsplan (bilaga) 
Verksamhetsplanen fastställdes enligt styrelsens förslag, se bilaga. 

19. Fastställande av medlemsavgiften, förslag 50kr 
Medlemsavgiften fastslogs till 50kr. 

20. Fastställande av budget (bilaga) 
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag, se bilaga. 

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

Mötet valde styrelse enligt: 
Ordförande: David Gustafsson 

Kassör:   Dennis Rundqvist 
Ledamot:  Christofer Lindholm 

Ledamot:  Stefan Kjellin 
Ledamot:  Björn Druid 

22. Val av årets revisor/er  (1-2st enligt stadgarna) 
Mötet informerades om att Victoria Gustafsson är gift med David Gustafssons. 

Mötet valde vetande detta Victoria Gustafsson till revisor. 
23. Val av årets valberedare (2-4st enligt stadgarna) 

Mötet valde följande personer till valberedare: 
Valberedare: Fredrik Nilson 

Valberedare: Paul Svensson 
24. Övriga frågor 

a. Spelotekplock 

Söndagen 10 mars kommer det att tas tag i speloteket och försöka 
få till ett utlåningssystem. 

b. Akt 01 
Frågan om någon var intresserad av att arrangera något i Unionens 

namn ställdes. Om någon skulle känna sig manad så hör av er till 
David Gustafsson. 

25. Mötets avslutande 
Mötesordförande David Gustafsson avslutade mötet. 



Verksamhetsberättelse 2012 
Allmänt 

Unionen har under 2012 haft 311 medlemmar. 

Incognicon 

Under 2012 har 2 konvent anordnats, Incognicon tio och elva. Incognicon tio 
hade hade strax över 130 besökare medan Incognicon elva hade strax över 

150. Även detta år höjdes hyran för lokalen varför den lilla lokalen nu enbart 
hyrs över nätterna och under lördagen. Båda gångerna har en Warmachine 

turnering ordnats vilken har blivit mycket omtyckt. 

Lokalen 

Har haft regelbunden verksamhet hela året med god närvaro. Första året som 
lokalen lyckats bära sin egen kostnad genom att betala hela lokalhyran till 

Hobbyisterna. 

Speloteket 

Fler spel har tillkommit under året, men fortfarande saknas ett bra register och 

utlåningssystem. 

Följande spel köptes in inför Incognicon tio och elva och adderades till 
speloteket: 

 Croqinole 

 Eclipse 

 Dominion Dark Ages 

 D-Day Dice 

 Power Grid Quebec 

 Kolejka 

 Kingdom Builder-exp 

 King of Tokyo 

 Village 

 7 Wonders Cities 

 Rex: Final Days of an Empire 

 Resistance 

 Eminent Domain 

 Dominion Base cards (blev stulna på ett tidigare Incognicon) 

 Boggle Slam 

 Kingdom Builder 

 Carcassonne 



Styrelsen 

Styrelsen har 2012 inte haft något styrelsemöte utan fortsatt enligt samma 

konstituering som 2011. 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: 
 David Gustafsson, ordförande, Incogniconansvarig 

 Dennis Rundqvist, Kassör 
 Christofer Lindholm, Lokalansvarig, Spelotekansvarig 

 Björn Druid, från Stockbowl 
 Stefan Kjellin, från Innsmouths finest 

Presidiebeslut 

Inga presidiebeslut togs under 2012. 

 

  



Ekonomisk berättelse 2012 
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 tio: +623:- 
Incognicon elva: +5.936:- 

Lokalen: +9.711:- 
 

Det som blivit över från konventen planeras att köpa in extra bord till 
kommande konvent för. 

 
För lokalen så har vi fått alla bidrag samtidigt som kiosken gått väldigt bra. 

Bidragsläget för 2013 ser inte alls lika bra ut. 
 

Årets resultat som helhet blev +16.828:- 

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

Unionen ska stå för sin del av hyran, alltså 35 000kr som vi fick fram genom 
att ta en tredjedel av lokalkostnaden avrundat nedåt. 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 hela 

hyran på 35.000. 
 

Sedan tidigare verksamhetsår finns en fordran på lajvförrådet på 2 996kr. Kring 
detta finns en pågående diskussion som vi hoppas lösa under 2013. 

 

  



 

 

 

 

Föreningen Unionen 2013-02-18  

 
 

Revisionsberättelse 
 
 
För den ideella föreningen Unionen avseende verksamhetsåret 2012. 
 
I egenskap av revisor i ovan nämnda förening lämnar jag härmed följande 
revisionsberättelse. 
 
Jag har granskat räkenskaperna, årsredovisningen samt styrelsens förvaltning för 
räkenskapsåret. Vid granskningen har det ej framkommit skäl till anmärkning. 
 
Jag tillstyrker att årsmötet 
 
- beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
 
 
Hägersten 18 februari 2013 
 
 
 
________________________ 
Victoria Gustafsson  
 
victoria.gustafsson@unionen.org 
 

  
  



Verksamhetsplan (förslag) 
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 med tanke på minskade bidrag. 

I övrigt gäller det att fortsätta med verksamheten som den är. 

Incognicon 

Arrangera 2 konvent även 2013. Vi bör fortsätta med samma fungerande och 
omtyckta koncept. 

För framtiden förs diskussion om samarbete med arrangörerna av ett 
spelskaparkonvent med inriktning på brädspel. 

Fordran lajvförrådet 

Den sista oklarheten kring förrådets ekonomi måste redas ut. 

Speloteket 

Ett utlåningssystem för spelen ska upprättas. 



Budget 2013 förslag 
 

Intäkter 

Lokalintäkter 22 000 kr 

Lokalkiosk 38 000 kr 

Incognicon tolv intäkter 20 500 kr 

Incognicon tretton intäkter 20 500 kr 

Övrigt (övriga bidrag, 
medlemsavgifter osv) 

2 000 kr 

Summa intäkter: 103 000 kr 

 

Kostnader 

Lokalkostnader 40 000 kr 

Lokalkiosk 24 000 kr 

Incognicon tolv kostnader 25 000 kr 

Incognicon tretton kostnader 20 000 kr 

Övrigt (styrelsen, bank osv) 2 000 kr 

Summa kostnader: 111 000 kr 

 

 

Resultat 2013: -8 000 kr 

 

Budgetkommentarer 
Både Incognicon och lokalen gick plus under 2012 varför planen är att de ska 

få använda detta plusresultat (5.000kr/verksamhet) för att satsa på 
verksamheten. Detta borträknat så går föreningen 2.000kr plus. 


