Årsmöte
2014-03-01
Närvarande:
Anders Jibbefors Söderström
Christoffer Otter
Caroline Otter
David Christensen
Elin Jibbefors
Ellinor Eriksson
Felix Agborg
Kenneth Mellkvist
Kenny Svensson
Lars-Åke Johansson
Max Renberg
Mikael Kylvik
Simon Rosenkvist
Sonny Brandt
Tobias Högström
Veronica Thunberg

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets beslutsmässighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av rösträknare
7. Val av justerare
8. Adjungeringar
9. Fastställande av dagordning
10. Verksamhetsberättelse
11. Ekonomisk berättelse
12. Revisionsberättelse
13. Frågan om ansvarsfrihet
14. Verksamhetsplan
15. Motioner
a) Föreningsform
b) Föreningens syfte
16. Medlemsavgift
17. Avstängda medlemmar/deltagare
18. Budget
19. Val av styrelse

20. Val av valberedning
21. Val av revisor
22. Övriga frågor
a) Val av ungdomsledare
23. Mötets avslutande

1. Mötets öppnande
Ordförande Anders Söderström öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande var medlemmar och hade därmed rösträtt.
3. Mötets beslutsmässighet
Mötet beslutades vara beslutsmässigt.
4. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Anders Söderström.
5. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Elin Jibbefors.
6. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Tobias Högström och Lars-Åke Johansson.
7. Val av justerare
Till justerare valdes tillika rösträknarna, Tobias Högström och Lars-Åke Johansson.
8. Adjungeringar
Tre medlemmar hade inte möjlighet att närvara men önskade få delge mötet sina röster under
val av ungdomsledare via sms, dessa var Bengt Berggren, Christer Eskman samt Jonathan
Johansson. Mötet godkände detta.
9. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet
10. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen delgavs årsmötet skriftligen.
Ändring föreslogs att förtydliga i verksamhetsberättelsen, för områdesgruppen, att
sommarenslajv inte hölls på samma område som det pågår ett aktivt rivningsarbete vid.
Tillägg föresloga att skriva ” Det har under sommaren 2013 på ett hyrt omåde genomförts ett
lajv som ...”

Årsmötet fastslog verksamhetsberättelsen med den förändingen, och berättelsen lades till
handlingarna.
11. Ekonomisk berättelse
Kassören Tobias Högström delgav mötet den ekonomiska berättelsen.
Årsmötet fastslog berättelsen som lades till handlingarna.
12. Revisionsberättelse
Revisor Lena Åkesson har av hälsoskäl avsagt sig sitt uppdrag. Michael Wikstrand åtog sig
uppgiften att överta ansvaret. Mötet godkänner detta. Revisionsberättelsen lästes upp av
Tobias Högström. Årsmötet fastslog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
13. Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.
14. Verksamhetsplan
Mötesdeltagarna delgavs skriftligen verksamhetsplanen för 2014.
Förslag på ändringar i ungdomsgruppens versamhetsplan framkom:
- Att lägga till verksamhet som ska sträva efter att vara inkomstbringande. Förslaget
röstades ned av mötet.
- Att sätta samman meningarna om att anordna en spelvecka med Sverok och arrangera
ett skräcklajv, detta då lajvet kommer att hållas under spleveckan. Föreslagen ändring
blev: ”Vecka 44 ska vi i samarbete med Sverok anordna en spelvecka. Under våren
ska vi ha ett öppet hus, för att visa upp vår verksamhet. I samband med detta ha ett
litet lajv med skräcktema.”
- Tillägg av ” Vi ska undersöka möjlighet att ha fortsatta visningar av e-event som t.ex.
BlizCon.”
- Tillägg av ” Det planeras att genomföra två LAN under året.”
- Ta del av utbildningar inför Trygg och Säker föreningen via Karlskoga kommun. Så
många medlemmar som möjligt delta under dessa utbildningar.
Årsmötet fastslog verksamhetsplanen med dessa ändringar, som lades till handlingarna.
15. Motioner
Motion, ”Ändring av stadgar”, skriven av Tobias Högström angående ändring av formulering
i andra meningen i paragraf 3 – föreningsform, togs upp för andra gången. Förslaget var att
ändra ”Sveriges roll- och konfliktspelsförbund” till ”Sverok” i föreningens stadgar. Årsmötet
fastställde motionen, nu för andra årsmötet i rad och är därmed gällande.
Motion, ”Ändring av föreningens stadgar”, skriven av styrelsen angående förändring av
formulering i föreningens syfte – paragraf 4., togs för andra gången upp. Förslag var från
styrelsen att ändra syftet från lydelsen ” Föreningens syfte är främst att främja levande
rollspel. Levande rollspel är en form av friteater där deltagarna träffas och spelar upp en

berättelse tillsammans. Föreningen har byggt en medeltida by och det är ett av föreningens
syften att underhålla och bygga ut byn. Föreningen främjar jämställdhet mellan könen.”.
Det förslag som föregående årsmöte bestämde var:
”Föreningens syfte är att främja olika former av spel, samt verksamhet för ungdomar.
Föreningen främjar jämställdhet mellan könen.”
Efter diskussionen röstas föregående årsmötes förslag ned.
Förslag framkommer nu att ta föregående årsmötets förslag men att ta bort meningen
”Föreningen främjar jämnställdhet mellan könen”. Det förslag som röstas genom är:
”Föreningens syfte är att främja olika former av spel, samt verksamhet för
ungdomar.”Frågan behöver lyftas nästa år igen.
16. Medlemsavgift
Förslag för medlemsavgift till verksamhetsåret 2015. Enda förslaget som årsmötet tog
ställning till var 0 kronor i medlemsavgift. Årsmötet fastslog medlemsavgiften för 2015 till 0
kronor.
17. Avstängda medlemmar/deltagare
Det finns inga avstängda medlemmar/deltagare
(Paus för kaffe och fika, 15 minuter)
18. Budget
Anders Söderström delgav mötet en preliminär budget för kommande verksamhetsåret.
-

-

Ändring, i form av tillägg till lajvgruppens budget föreslogs då det finns planer på att
arrangera ett mindre lajv, då detta ännu inte är säkerställt och det inte finns en
arrangemangsbudget ännu görs ingen ändring.
Utgiften internet i lokalen diskuteras. Byta till billigare alternativ, avstå internet helt
eller ha kvar nuvarande alternativ. Mötet röstar för att föreningen ska ha kvar internet.
Kostnaden kommer budgeteras under ungdomsbudget som förut.

Årsmötet fastslog den preliminära budgeten, med ett minusresultat på -9500 kr, och den lades
till handlingarna.
19. Val av styrelse
Årsmötet fastslog följande styrelse utan andra förslag.
Ordförande (tillika firmatecknare) sittande på två år: Anders Söderström (personummer).
Sittande till 2015.
Omval av:
Kassör (tillika firmatecknare) sittande på ett år: Tobias Högström (personnummer).
Ledamot: Sittande på två år: Elin Jibbefors.
Ledamot sittande på ett år: Simon Rosenkvist.

Förslag inkommer från valberedningen att utöka styrelsen med en ledamot. Mötet röstar för.
Förslag på denna post inkommer Max Renberg och inga andra förslag.
Mötet fastslår styrelsen:
Ordförande: Anders Jibbefors Söderström
Kassör: Tobias Högström
Ledamot (sittande två år): Elin Jibbefors
Ledamöter (sittande ett år): Simon Rosenkvist samt Max Renberg
20. Val av valberedning
Som förslag framkom Felix Agborg och Kenny Svensson. Årsmötet godkänner förslagen.
21. Val av revisor
Valberedningen förslag är Michael Wikstrand, inga andra förslag framkom.
Mikael Wikstrand är inte närvarande under mötet, har tackat ja till posten via kassör Tobias
Högström. Mötet godkände förslaget.

22. Övriga frågor
a) Val av ungdomsledare
Valberedningen föreslår en ungdomsledargrupp med fem ledare. Inga andra förslag
framkom. Mötet röststade för detta.
Valberedningens tillika styrelsens förslag på ungdomsledare var:
Ellinor Eriksson
Veronika Thunberg
Simon Rosenkvist
Christoffer Otter
Johan Wärn
Max Renberg
Inkomna förslag via mail är:
Max Renberg
Ellinor Eriksson
Johan Wärn
Simon Rosenkvist
Kenny Svensson
Under mötet framkom nominering på Carolina Otter.

Årsmötet valde dold omröstning, med två röster emot förslaget.
Årsmötet valde, genom dold omröstning, följande personer till ungdomsledare:
Simon Rosenkvist
Max Renberg
Christoffer Otter
Johan Israelsson
Veronica Thunberg
Inga övriga frågor togs upp
23. Mötets avslutande
Mötesordförande Anders Söderström avslutar mötet

Vid protokollet
Elin Jibbefors

Mötets ordförande
Anders Jibbefors Söderström

…………………………………
2014-03-01 Karlskoga

………………………………..
2014-03-01 Karlskoga

Justerare:
…………………………………
Simon Rosenkvist
2014-03-01 Karlskoga
…………………………………
Lars-Åke Johansson
2014-03-01 Karlskoga

