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ArsmOtesprotokoll 2017
Arsmotesprotokoll for den ideela foreningen Malmo
Kortspelsforening, 12/4-2017.
Narvarande: Niklas Killander, Samir Arabi-Eter, Katya Skog, Kim Palm,
Rolf Holmstedt, Jon Eriksen och Sindre Gerber.
§1 Motet oppnas
Samir oppnar motet 18:17
§2 Motets behorighet
Motet finner motet behorig
§3 Val av motesordforande
Samir nominerar Samir Arabi-Eter
Motet valjer Samir till motesordforande
§4 Val av motessekreterare
Samir nominerar Niklas Killander
Motet valjer Nik/as Ki/lander till motessekreterare
§5 Val av tva justerare tillika rostraknare
Niklas nominerar Kim Palm och Katya Skog
Motet valjer Kim Palm och Katya Skog till Justerare tillika rostraknare
§6 Godkannande av dagordningen
Motet godkanner dagordningen

Verk
ksamhe
etsberä
ättelse 2016

“Under 2016 plane
erar Malmö kortspelsfö rening att fo
ortsätta hållla drafter vaarje vecka, samt
ördagseven
nt för Magic the Gatherring”
starta lö
MKF ha
ar under 2016 fortsatt att
a hålla dra
after varje ve
ecka. Vi har också börjrjat att hålla
aktivitetter på lörda
agar.
“Vi vill jo
obba mot att
a alla ska känna
k
sig de
elaktiga i fö
öreningen. Under
U
2015 har förenin
ngen
främst e
existerat so
om en arrangör för even
nt. Vi vill arb
beta mot att även besöökande
medlem
mmar ska kä
änna sig som en del avv föreningen
n.”
MKF ha
ar fått ett infflux av nya avdelningarr sprungna ur engagem
manget för vvåra avdeln
ningar
och me
edlemmar.
“Fortsättt med/startta event så som pre-re leaser och game days för Pokémoon, Netrunn
ner och
Magic the Gatherin
ng.”
ar under perrioden anorrdnat pre-re
eleaser och game days
s i Eldritch M
Moon, Kalad
desh,
MKF ha
Aether Revolt. Vi arbetade
a
oc
ckså med attt få igång Pokémon-sp
P
pelandet occh det har sk
kapats
en liga till de spela
arna.
“Utöka verksamheten till att omfatta flera
a olika kortspel.”
d att inklude
era fler korts
spel under sitt
s paraply.. Under 201
16
MKF fortsätter sitt arbete med
gar till spela
are som hölll på med Warhammer
W
uest, och We
eiss
40k:Conque
gjordess förfrågning
Schwarrz. Det har även
ä
donera
rats Vampire
e the Eterna
al Struggle och Spoils--kort, från
Playote
eket.
“Starta Netrunner-underavdelningen före
e slutet av fe
ebruari. Dett kommer attt hållas ett antal
ör Netrunne
er, med starrt den 27 feb
bruari.”
event fö
Avdelniingen starta
ades som pllanerat.
“Arbeta
a för att sepa
arera styrelsens arbete
e från arbettet med arra
angemangeen, så att sty
yrelsen
primärt är administtrativ och attt en inform ell grupp sk
kapas för folk som hålleer i drafts och
andra e
event.”
året hoppad
de en majorritet av styre
elsen av och
h ett extra årsmöte
å
höllls för att vä
älja en
Under å
ny styre
else. Den nyya styrelsen
n riktade sittt engagema
ang till att styrka avdeln
lningarna oc
ch
medlem
mmarna och
h har därför varit djupt e
engagerade
e i arrangem
mang. Vi haar därför inte
e
kunnat fullfölja den
nna del orde
entligt.

Ekonomisk berättelse 2016
Ekonomi redovisning:

anteckningar:

3750 Medlemskap
27414 Bidrag

50kr per person
Sverok, Sverok skåne, Lokalbidrag, studiefrämjandet

-21100 Skulder + inköp Förra årets styrelse hade aldrig tillgång till vårt konto där med byggdes det upp skulder.
-3750 draft packet utdelade
75 packet utdelade var av varje kostar 50kr
2094 handkassa
17524 på kontot sedan året innan
Resultat 2017

25932 (vi är fortfarande skyldiga Samir 4000)

Verrksam
mhets
splan för
Mallmö kortsp
k
pelsfföreniing 2017
Avdeln
ningar:
Vi ska fortsätta att sprida utt vår verkssamhet till olika
o
avdelningar som
m i sin tur
spetssttyr verksam
mheten me
ed en starkkare kompe
etens och engagemaang.
Inkludering:
Våra arrangeman
ng ska fortsätta att va
ara öppna och inklud
derande förr alla.
Vi ska sträva efte
er en bättre
e jämställd het inom våra
v
aktiviteter.
Rekryttering:
Vi ska fortsätta att erbjuda en öppen o
och välkom
mnande ak
ktivitet för nnybörjare för
f att
rekryte
era flera nyya spelare.
Samarrbeten:
Vi ska öka våra samarbeten
s
n med våra
a nuvarand
de samarb
betspartnerrs, Playote
eket,
Spelen
ns hus, Sve
erok Skåne
e och Stud
diefrämjand
det.
Divers
sifikation:
Vi ska utöka utbu
udet av vårra aktivitete
er till olika spel. Vi sk
ka därför u ppmuntra våra
medlem
mmar att prova
p
på fle
era spel. V
Vi ska även erbjuda en bra ingånng till nya
medlem
mmar som inte spela
ar Magic th e Gatherin
ng.
Events
s:
Vi ska under 2017 anordna
a minst två events me
ed över 50 deltagare .
Vi ska under 2017 anordna
a minst tre w
workshops
s för medle
emmar att stärka sina
a
kunska
aper.
Vi ska fortsätta med
m våra Drafter,
D
Liga
an, Pauper och andra veckoarrrangemang
g

Budget 2017
Ekonomi redovisning:
3750 Medlemskap

anteckningar:
50kr per person

10250 Sverok bidrag

Sverok 6 avdelningar + 50 unika medlemar = 9000 + 1250

-4000 Skulder

föreningen är skyldig Samir 4000

-3750 draft packet utdelade

Välkomst packet

-2500 Logga

kostnad för att ta fram en ny logotyp

25932 på kontot sedan året innan
5000 Sverok Skåne Bidrag
5000 Studiefrämjandet Bidrag
-12000 Profilmaterial
6000 Försäljning

Profilkläder till styrelsen + profilmaterial till försäljning
Försäljning av profilmaterial

-7500 Priser och gåvor

Draftkits, priser i turneringar

10000 Event

Drafter osv går vi plus på

-5000 Workshops, lovaktiviteter
Resultat 2018

31182 Detta är ifall vi inte håller i några events där vi medvetet satsar på gå minus.

