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2015-02-15
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Anders Jibbefors Söderström
Christoffer Otter
Elin Jibbefors
Felix Agborg
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Kenny Svensson
Max Renberg
Simon Rosenkvist
Tobias Högström
Veronica Thunberg
Pontus Johansson
Johan Israelsson
Rasmus Green
Tillkom under mötets gång:
David Christensen
William Breiwald
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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 Johan Israelsson.
7. Val av justerare
Till justerare valdes tillika rösträknarna, Tobias Högström och Johan Israelsson.
8. Adjungeringar
Inga adjungeringar.
9. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet
10. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen delgavs årsmötet skriftligen.
Årsmötet fastslog verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.
11. Ekonomisk berättelse
Kassören Tobias Högström delgav mötet den ekonomiska berättelsen.
Årsmötet fastslog berättelsen som lades till handlingarna.
12. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Tobias Högström i Michael Wikstrand frånvaro. Årsmötet
fastslog revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

13. Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.
14. Verksamhetsplan
Mötesdeltagarna delgavs skriftligen verksamhetsplanen för 2015. Diskussion om tillägg under
lajvverksamhetens kommande aktiviteter men mötet enas om att det passar in under redan
befintlig text.
Förslag på ändringar i ungdomsgruppens versamhetsplan framkom:
Att ändra från ” Ungdomsverksamheten har hopp om att kunna delta i Magic turneringar”
till ”Ungdomsverksamheten har hopp om att kunna delta i kortspelsturneringar”.
Årsmötet fastslog verksamhetsplanen med denna ändring, som lades till handlingarna.
15. Motioner
Motion, ”Ändring av föreningens stadgar”, skriven av styrelsen angående förändring av
formulering i föreningens syfte – paragraf 4., togs för tredje 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 för årsmötet 2013 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 under årsmötet 2014 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 behövde lyftas i år igen och diskussion om hur föreningen arbetar med
jämnställdhetsfrågor lyftes. Mötet enas om att det finns ett strävande arbete för jämnställdhet
men att det inte bör stå med i föreningens stadgar då det inte är föreningens syfte.
Årsmötet röstade för förslaget ”Föreningens syfte är att främja olika former av spel, samt
verksamhet för ungdomar.”.
16. Medlemsavgift
Förslag för medlemsavgift till verksamhetsåret 2016. Då Karlskoga kommun informerat att
kommunsbidrag inte kommer att kunna sökas om vi inte inför medlemsavgift kommer mötet
fram till att så ska ske. Diskussion om hur stor avgift följs.
Förslag inkommer på:
- 50 kr oavsett ålder

-

50 kr för ungdomar under 18 år, 100 kr för (det år man fyllt) 18 år och uppåt

Årsmötet fastslog efter omröstning för medlemsavgiften gällande 2016 till 50 kronor för
ungdomar till 18 år och efter detta 100 kronor, med elva röster mot två. Två nedlagda röster.
17. Avstängda medlemmar/deltagare
Styrelsen informerar att det finns en person som nekats medlemskap, detta utifråntillförlitlig
information om att personen ifråga är aktiv inom drogmissbruk. Anses vara olämplig samt
direkt skadlig för föreningen. Personen i fråga är välkommen att ansöka på nytt längre fram.
18. Budget
Anders Söderström delgav mötet en preliminär budget för kommande verksamhetsåret.
-

Ändring, på ungdomsgruppens budget stryks inkomsten på ungdomsbidrag på 3800
kr. Detta resulterar ett minusresultat på -9118 kr för ungdomsgruppen.

Årsmötet fastslog den preliminära budgeten, med ett minusresultat på -17 454 kr, och den
lades till handlingarna.
19. Val av styrelse
Sittande, till 2016:
Ledamot: Sittande på två år: Elin Jibbefors.
Omval av:
Ordförande (tillika firmatecknare) sittande på två år: Anders Söderström .
Kassör (tillika firmatecknare) sittande på ett år: Tobias Högström .
Ledamot: Sittande på ett år: Max Renberg
Ledamot sittande på ett år: Simon Rosenkvist.
För att arbeta mot föryngring, föreslås att införa tre till ledamoter, vice ordförande, vice
sekreterare samt vice kassör för att lära upp nya personer inom styrelsearbetet. Mötet röstar
för detta. Utifrån detta följde följande förslag:
Förslag för ordförande (sittande två år): Max Renberg (sju röster), Simon Rosenkvist (fyra
röster), fyra nedlagda röster
Vice ordförande (sittande ett år): Anders Jibbefors Söderström (samtliga röstar för)
Kassör (sittande 1 år): Tobias Högström (samtliga röstar för)
Vice kassör (sittande 1 år): Rasmus Green (tre röster ), Kenny Svensson ( nio röster), två
nedlagda röster
Vice sekreterare (sittande 1 år): Johan Israelsson (tio röster ), Felix Agborg ( inga röster ), fem
nedlagda röster
Två ledamoter: David Christensen (åtta röster ), Rasmus Green (noll röster) , Simon
Rosenkvist (sju röster), sex nedlagda röster

Mötet fastslår styrelsen:
Ordförande (firmatecknare): Max Renberg (sittande 2015/2016)
Kassör (firmatecknare): Tobias Högström (sittande 2015)
Ledamoter:
Anders Jibbefors Söderström (sittande 2015)
David Christensen (sittande 2015)
Elin Jibbefors (sittande 2014/2015)
Johan Israelsson (sittande 2015)
Kenny Svensson (sittande 2015)
Simon Rosenkvist (sittande 2015)
20. Val av valberedning
Som förslag framkom sittande, Felix Agborg och Kenny Svensson. Årsmötet godkänner
förslaget.
21. Val av revisor
Valberedningen förslag är sittande Michael Wikstrand, inga andra förslag framkom.
Michael 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
Styrelsen framkommer med förlag om att inte införa ändring vid val av ungdomsledare,
att alla inte ska vara sittande på ett år. För att bibehålla kunskap och stabiltet i gruppen bör
tre respektive två stycken väljas om på vartannat år . Förslags är att från i år välja om två
av ledarna och för nästkommande årsmöte ta omval av kvarvarande tre.
Mötet röstar för detta.
Omval av Max Renberg samt Veronica Thunberg som båda avsätter sig platserna.
Sittande är då:
Christoffer Otter
Johan Israelsson
Simon Rosenberg
Förslag till omval på två ledare är:
David Christensen (sex röster), Rasmus Green (tre röster), Caroline Otter (nio röster),
nedlagda röster fem stycken.
Årsmötet valde, genom öppen omröstning, följande personer till ungdomsledare:

Christoffer Otter (sittande 2014/2015)
Johan Israelsson (sittande 2014/2015)
Simon Rosenberg (sittande 2014/2015)
David Christensen (sittande 2015/2016)
Caroline Otter (sittande 2015/2016)
Inga fler örviga frågor togs upp
23. Mötets avslutande
Mötesordförande Anders Jibbefors Söderström avslutar mötet
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Elin Jibbefors

Mötets ordförande
Anders Jibbefors Söderström

…………………………………
2015-02-15 Karlskoga

………………………………..
2015-02-15 Karlskoga

Justerare:
…………………………………
Tobias Högström
2015-02-15 Karlskoga
…………………………………
Johan Israelsson
2015-02-15 Karlskoga

