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1. Mötets öppnande 



 

 

Ordförande Anders Söderström öppnar mötet 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Samtliga närvarande är medlemmar och har 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 Christoffer Otter 

 

7. Val av justerare 

Till justerare valdes Tobias Högström och Christoffer Otter 

 

8. Adjungeringar 

Inga adjungeringar  

 

9. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes av mötet 

 

10. Verksamhetsberättelse 

David Agborg, Carl Ryrberg samt Lars-Åke samt Anders Söderström delgav mötet 

verksamhetsberättelsen, som lades till handlingarna. 

 

11. Ekonomisk berättelse 

Anders Söderström delgav mötet den ekonomiska berättelsen, som lades till handlingarna. 

 

12. Revisionsberättelse 

Anders Söderström delgav mötet revisionsberättelsen muntligt i revisor Lena Åkesson 

frånvaro då skriftlig handling saknas. Mötet kommer att kompetteras med handlingarna 

senare. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

13. Frågan om ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet med villkoren att revisionsberättelser inkommer 

som utlovat.  

 

14. Styrelseförslag 

Inga styrelseförslag har inkommit 

 



 

 

15. Verksamhetsplan 

Mötet delgavs verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2011-09-01- 2011-12-31. Berättelsen 

lades till handlingarna efter beslut om korrigeringar: 

 

Strykes i lajvgruppens förslag: 

”Lajvgruppen kommer under året att genomföra marknadsföringsresor, arbeta på det hyrda 

området och hålla workshops i rekvisitatillverkning.” 

 

Tillägg i områdesgruppens förslag: 

Vi har nu fått klartecken från Västerås stift att använda området till lajvarrangemang, 

områdesgruppen samt styrelsen kommer att besöka området under påskveckan.  

 

16. Motioner  

Inga motioner har inkommit 

 

17. Medlemsavgift 

Två förslag: 

Elin Jibbefors lämnar förslaget att införa en medlemsavgift på 50 kr per person. Det finns 

påtryckningar från bl.a. Sverok och Karlskogas kommun om att införa medlemsavgift för att 

få tillgång till fulla bidrag. Vi slipper då tvånget att genomföra ekonomi indrivande 

aktiviteter. Risken är att vi får in färre medlemmar.  

Anders Söderström kommer med ett motförslag med fortsatt gratis medlemsavgift. Vi får in 

fler medlemmar men mer insatser krävs från styrelsen samt verksamhetsgrupperna för att 

genomföra ekonomiskt indrivande verksamheter.  

 

Diskussion förs genom hur vi ska finansiera verksamheten, med fördelar och nackdelar.  

Mötet beslutar att skjuta fram frågan och genomföra en undersökning och få fram ett 

ordentligt underlag innan beslut kan tas. 

 

18. Avstängda medlemmar/deltagare 

Det finns inga avstängda medlemmar/deltagare.  

 

19. Budget 

Budgeten delges mötet den preliminära budgeten för verksamhetsåret 2012.  

 

Diskussion kring ungdomsgruppens finansiering. Hur ska verksamheten finansieras i helhet, 

och hur ska investeringen till lokalen återfinansieras. 

   

Ska budgeten ha en mindre beskrivning på utgifter eller ska den vara tydligare? Den kan vara 

som den är, och gruppen får sedan inhämta beslut från styrelsen, när de ska göra inköp. 

Diskussion huruvida utgiften ”Utrustning till nya lokalen” ska vara på 10 000 kr, samt om 

inkomster ska utökas med posten ”arrangemang”. Årsmötet beslutade att posten 

”Utrustning…” sänks till 5000 kr och inkomster är oförändrad.  

 

 



 

 

Lajvbudgetens post ”Web” förklaras. Det är ett automatiserat anmälningssystem.  

 

Lars-Åke informerade om att det kommer att komma en räkning för lagning av trolldräkten, 

på ca 3000 kronor. Diskussion kring vart den utgiften ska hamna. Den får hamna på 

lajvgruppens budgetering. Justering av budgeten, med utgift 3500 kronor för lagning av 

trolldräkt. 

 

Diskussion huruvida styrelsen ska ha en post för resor/transport. Det kommer inte att läggas 

till en sådan post.  

 

Årsmötet beslutade att lägga budgeten till handlingarna, med ovan nämnda justeringar. Utgift 

blev ändrad från 73 500 kr till 68 500 kr.  

 

20. Val av styrelse 

Årsmötet valde att förlänga den sittande styrelsen som valdes förra årsmötet.  

Ordförande (sittande på två år): Anders Söderström 

Kassör (sittande på ett år): Karl Victorin 

Ledamot (sittande på två år): Sebastian Helge samt Elin Jibbefors 

Ledamot (sittande på ett år): David Agborg 

 

Årsmötet valde in en till ledamot till styrelsen. Till ledamot valdes Tobias Högström. 

 

21. Val av valberedning 

Till valberedning valdes Lars-Åke Johansson, Kristina Nordengren samt Ellinor Eriksson.   

 

22. Val av revisor 

Till revisor valdes Lena Åkesson som i frånvaro godkänt förfrågan via valberedningen. 

 

23. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

24. Mötets avslutande 

Mötesordförande Anders Söderström avslutar mötet 

 

 

 

Vid protokollet   Mötets ordförande 

Elin Jibbefors   Anders Söderström  

 

……………………………………………….. …………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

Justerare:  

 

………………………………………………… 

Tobias Högström 

 

…………………………………………….. 

Christoffer Otter 


