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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 Mikael Kylvik och Veronica Thunberg
7. Val av justerare
Till justerare valdes Mikael Kylvik och Veronika Thunberg.
8. Adjungeringar
Inga adjungeringar då alla närvarande är medlemmar
9. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet
10. Motioner
Inga motioner har inkommit
11. Medlemsavgift
Två förslag finns, antingen att ha fortsatt gratis medlemsavgift eller införande av en
medlemsavgift from år 2014.
Alternativen diskuterades utifrån olika vinklar. Gratis medlemskap kräver vinstgivande
arrangemang av föreningen och främst ungdomsverksamheten för att ha en fortsatt god
ekonomi, detta då våra styrföreningar och kommunen förespråkar medlemsavgift och på sikt
kommer att sänka föreningens bidrag om vi inte inför detta.
Införande av medlemsavgift medför risken att vi får färre medlemmar vilket även detta ger
sänkta bidrag. Många ungdomar har inte råd med medlemsavgift samt att medlemmar som
tillkommer genom våra lajvarrangemang kan komma att minska drastiskt.
Omröstning hålls i frågan och mötet är enhälligt för fortsatt gratis medlemskap.
12. Övriga frågor

- Vid ordinarie årsmöte saknades skriftlig revisionsberättelse. Ansvarsfrihet beviljades då om
revisionsberättelsen styrkte ansvarfrihet. Nu finns revisionsberättelsen tillgänglig och denna
genomlästes, den styrker ansvarsfrihet till styrelsen.

13. Mötets avslutande
Mötesordförande Anders Söderström avslutar mötet
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