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Årsmöte 2019
Malmö Kortspelsförening (802497-7665)
Datum: 27/02/2019
Tid: 18:00
Plats: Spelens Hus, Nobelvägen 145A, 21215 Malmö

Närvarande:
Samir Arabi Eter, Katya Skog, Richard Brorsson Moreau, Stefan Stanisic, Petra
Huisman, Rolf Holmstedt, Jens Aldén

§1 Mötets öppnande
Samir förklarade mötet öppnat

§2 Mötets behörighet
Årsmötet bestämdes vara behörigt utlyst

§3 Val av mötesordförande
Mötet nominerar Petra Huisman. Petra godtar nomineringen
Mötet väljer Petra Huisman till mötesordförande

§4 Val av mötessekreterare
Mötet nominerar Richard Brorsson Moreau. Richard godtar nomineringen
Mötet väljer Richard Brorsson Moreau till mötessekreterare

§5 Val av två personer att justera protokollet
Mötet nominerar Samir Arabi-Eter och Katya Skog. Samir och Katya godtar
nomineringarna
Mötet väljer Samir Arabi-Eter och Katya Skog till justerare
§6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av årsmötet
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§7 Fastställande av röstlängd
Vi beslutar att alla 7 närvarande har rösträtt på årsmötet

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna

§9 Ekonomisk berättelse för förra året
Mötet godkänner den ekonomiska berättelsen och lägger den till handlingarna

§10 Revisorns berättelse för förra året
Vi lägger revisionsberättelsen till handlingarna

§11 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Revisorn rekommenderar årsmötet att bevilja ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§12 Motioner
Årsmötet beslutade att jobba för att göra protokoll mer synliga och transparenta, t.ex.
genom att erbjuda att dela mappar med protokoll till alla medlemmar som vill se dem

§13 Årets verksamhetsplan
Mötet godkänner årets verksamhetsplan och lägger den till handlingarna

§14 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Katya yrkar att behålla nuvarande medlemsavgift på 50 kr
Mötet godkänner förslaget och fastställer medlemsavgiften till 50 kr
Katya yrkar att MKF har en enkel budget som ger styrelsen rörlighet, 5000 för
representation, 5000 för merchandise, 2000 kr till styrelsens förfogande, 1500 för
bankkostnader och 1000 kr i övriga utgifter. Resterande pengar sparas till nästa års
budget.
Mötet godkänner yrkandet
Mötet godkänner budgeten och lägger den till handlingarna
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§15 Val av styrelse
Valberedningens förslag: Petra Huisman, Katya Skog, Samir
Arabi-Eter, Mårten Lennebo, Jens Aldén, Stefan Stanisic,
Richard Brorsson Moreau. Samtliga godtar sina nomineringar.
Mötet väljer:
Petra Huisman
Katya Skog
Samir Arabi-Eter
Mårten Lennebo
Jens Aldén
Stefan Stanisic
Richard Brorsson Moreau
… till styrelsen 2019

§16 Val av årets revisor
Emma Bexell nominerades till revisor. Emma godtar nomineringen.
Mötet väljer Emma Bexell

§17 Val av årets valberedare
Alexander Csanady Widlund nomineras av mötet. Alexander godtar nomineringen.
Mötet väljer Alexander Csanady Wiklund

§18 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§19 Mötets avslutande
Mötet avslutades
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________________________
Mötesordförande

Petra Huisman
________________________
Namnförtydligande

Richard Brorsson Moreau (Apr 27, 2019)
________________________
Mötessekreterare

________________________
Namnförtydligande

Samir Arabi-Eter

Richard Brorsson Moreau

Samir Arabi-Eter

Samir Arabi-Eter (Apr 27, 2019)
________________________
Justerare 2

________________________
Namnförtydligande

________________________
Justerare 1

Katya Skog
________________________
Namnförtydligande

__________

__________

__________

__________

Verksamhetsberättelse 2018
Malmö Kortspelsförening har under 2018 jobbat med att utöka
Magic-communityt i Malmö. Detta har skett i första hand genom
att anordna olika events och i andra hand genom att med Spelens
hus hjälp ha gjort Magic the Gathering synligt för en bredare skara
i och med öppet hus och evenemang som Big five, vinterspelen
och Sportlov.
Det anordnas även tre olika ligor var eller varannan vecka: Gentry, Pauper och
Modern.
MKF events
MKF events har under 2018 hållit i en prerelease till varje expansion som har släppts
och vi har använt alla de platser vi haft tillgängliga då de varit mycket populära. Vi
var även på Malmö Game week och vinterspelen.
MKF Modern
Vi har under året haft flera turneringar i Modern, vilket varit uppskattat. Modern är
populärt i Malmö och vi tror att vi hade kunnat få ännu fler deltagare om vi hade en
mer beständig struktur på turneringarna med bra prispool. Under året har strukturen
och vem som håller i det varierat något, och numera är det den som håller i Draften
på torsdagarna som också håller i Modern, parallellt.
MKF FNM
Under året har FNM varit populärt och Gentry har varit en uppskattad del av det.
Standard FNM har lagts ner pga minskat engagemang från deltagarna, och istället
har vi börjat med Standard på Söndagarna (standard showdown).
MKF Gentry
Vi har under året haft Gentry varje vecka, och vi under andra halvan av året haft runt
20 besökare. Vi har rekryterat nya medlemmar som inte varit med tidigare och
Gentry har blivit en uppskattad del av vår kärnverksamhet.
Frontier
Mellan Januari och Maj hölls fem speltillfällen i det inofficiella formatet Frontier med
mål att etablera ett nytt spelformat samt bredda en tävlingsinriktad Magic-community
i Malmö.
I övrigt har vi anordnat har vi bland annat hållit turnering i kortspelet Weiss/Schwartz,
bland annat tillsammans med Kodachicon, där vi också var och presenterade Magic.

Ekonomisk berättelse 2018
Ingående saldo per 01/01/2018 var 13.639,90 SEK och vid
årsslutet 31/12/2018 fanns det 36.954,54 SEK på kontot.
Intäkter
Ser man till kontoutdrag är den största inkomstkällan kommunala
bidrag. Under 2018 har föreningen fått utbetalt 308.313,00 SEK
från Malmö stads fritidsförvaltning. Detta motsvarar ett flertal bidragsansökningar
gjorda av Spelens hus och merparten av summan, dvs 276.125,00 SEK har under
året överförts till Spelens hus.
Kvarvarande summa på 32.188,00 SEK tillsammans med bidrag utbetalt från Sverok
utgör ett belopp på 38.313,00 SEK som delvis använts till förenings inköp för
reguljära träffar såväl som större event.
Föreningens medlemmar använder till stor del Swish betalning för medlemskap och
deltagande på events. Under 2018 inkom totalt 8.401,50 SEK.
Utgifter
Föreningen har under året gjort inköp för ca 22.620,36 SEK varav merparten av
dessa bestått av material för föreningens reguljära spelträffar samt större event. En
mindre del har gått till fika och andra matinköp, ca 1.127,86 SEK.
Föreningens bankkostnader har under året uppgått till 740 SEK vilket även
inkluderar avgifter för Swish transaktioner. Dessa avgifter betalas dock genom ett
påslag på pris för medlemskap och pris för deltagande på event.
Bankbyte
I mitten av 2018 meddelades föreningen om att föreningens Nordea konto som
upprättats genom Sverok skulle komma att stängas i slutet av oktober samma år.
Detta pga Nordeas flytt av huvudkontor till Finland. Föreningen beslutade att byta
bank och valde Swedbank som ny bank.
Handkassa
Föreningen handhåller även en handkassa på Playoteket för medlemmar som
betalar medlemsavgift och deltagande kontant. Dessa intäkter går till inköp av
material för spelträffarna. Detta förklarar även varför inköpen av material för event
överstiger intäkterna av medlemskap / deltagande på event om man ser till enbart
kontoutdragen.

Revisionsberättelse
Malmö kortspelsförening
verksamhetsåret 2018
Revisorns roll i föreningen är att granska verksamheten och stötta styrelsen i
deras arbete samt att granska årsredovisningen.
Jag har under året fortlöpande följt föreningens verksamhet, och har funnit att
styrelsen har skött dessa uppgifter enligt föreningens stadgar och god
föreningssed.
Den ekonomiska redovisningen visar att styrelsen i stort har följt den av årsmötet
beslutade budgeten med ett visst överskott som resultat.
Jag har inte funnit något att anmärka på varför jag rekommenderar årsmötet att
föreningens styrelsemedlemmar beviljas ansvarsfrihet för sina respektive
mandatperioder under den tid som revisionen omfattar.

Verksamhetsplan 2019
● Under året 2019 vill vi att Malmö Kortspelsförening
(MKF) fortsätter att växa, med fler unga medlemmar än
under 2018.
● MKF ska fortsätta att anordna prereleaser, större events
och ligor i Magic: The Gathering då detta är hur vi håller kvar den största
delen av våra medlemmar.
● MKF ska arbeta för att inkludera fler kortspel i föreningen. (tex keyforge)
● MKF ska fortsätta verka för att vi ska hålla i aktiviteter specifikt riktade för att
rekrytera nya medlemmar, där formatet för aktiviteterna anpassas efter
medlemmarnas önskemål.
● MKF skall arbeta för att rekrytera individer för att uppnå en heterogenitet i
föreningen istället för en homogenitet.
● MKF skall arbeta för mångfald och inkludering.
● MKF ska hålla sig på god fot med alla kommersiella företag i Malmö som
erbjuder kortspelsprodukter.
●

MKF ska ta fram “merch” som kan användas som priser samt som
medlemmar ska kunna köpa.

Budget 2019

“Katya yrkar att MKF har en enkel budget som ger styrelsen
rörlighet, 5000 för representation, 5000 för merchandise, 2000 kr
till styrelsens förfogande, 1500 för bankkostnader och 1000 kr i
övriga utgifter. Resterande pengar sparas till nästa års budget.”

Kategori

Summa

Representation

5.000

Merchandise

5.000

Styrelsen

2.000

Bankkostnader

1.500

Övriga kostnader

1.000

TOTALT

14.500

