Protokoll årsmöte Malmö Brädspelscafé
12:e Mars 2017
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Jonatan von Seth
Hans Rasmusson
Magnus Percan
Johan Rönnkvist

Övriga närvarande:

Patrik Vågehed
Andreas Wesik
Mikael Lells
Christoffer Frostgård
Johan Knubbe
Atabey Ayata
Thomas Berggård

1. Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Mötets behörighet

Mötet anses ha utlysts på korrekt sätt.

3. Val av mötesordförande

Jonatan von Seth valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Hans Rasmusson valdes till mötessekreterare.

5. Val av justerare av protokollet

Magnus Percan och Johan Rönnkvist valdes till justerare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och godkändes.

7. Ekonomisk berättelse 2016

Jonatan von Seth gick i stora drag igenom de ekonomiska poster som föreningen har
haft under året. Föreningen godkänner den ekonomiska berättelsen.

8. Revisionsberättelse 2016

Vår revisor Johan Knubbe har gått igenom vår bokföring, och yrkar på ansvarsfrihet för
styrelsen.

9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Förening beviljar ansvarsfrihet för 2016 års styrelse.

10. Motioner
Motion 1: Fortsätta att premiera de 15 första ungdomarna
Förslaget gäller att de 15 första ungdomarna (dvs 25 års ålder eller yngre) som löser
medlemskap för 2017, skall få ett presentkort på 100:- till Playoteket.
Förslaget godkännes.

11. Årets verksamhetsplan

Under 2017 avser Malmö Brädspelscafé att:

ƞ

Fortsätta ha spelträffar varje helgfri onsdag, 18-22, på Spelens hus.

ƞ

Fortsätta med att arrangera minst fyra större arrangemang, t ex speldag eller
turnering.

ƞ

Arrangera o vara delaktiga på International TableTop Day 2017.

ƞ

Deltaga och göra reklam för föreningen på konvent, mässor eller dylikt.

ƞ

Via existerande kontakter med dagstidningar, påverka artiklar om brädspel.

ƞ

Att ha 50 medlemmar eller mer, varav minst 15 av dessa personer är 25 år eller yngre.

12. Årets Budget och fastställande av medlemsavgift
2000:-

Budget
Budgeten för 2017 års verksamhet fastställdes och godkändes. Ändring att avsätta
i budget för att främja rekrytering av ungdomar.

Medlemsavgift
Föreningen beslutar att ändra medlemsavgiften för 2017. Hädanefter kostar
medlemskap enligt följande:
Medlemskap för medlem 25 år eller yngre: 50:-/år
Medlemskap för medlem 26 år eller äldre: 100:-/år

13. Val av årets styrelse
Följande valdes att ingå i styrelsen 2017:
Jonatan von Seth
Andreas Wesik
Samuel Josefsson
Patrik Vågehed
Christoffer Frostgård
 14.

Val av årets revisor

Johan Knubbe valdes till revisor för 2017.

15. Val av årets valberedare

Hans Rasmusson valdes till valberedare.

16. Övriga frågor

Ändring av budget diskuterades här, se punkt 12.

17. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande:__________________________________________
Sekreterare:__________________________________________
Justeras:_____________________________________________
Justeras:_____________________________________________

