Den 1 Mars
1. ) mötets öppnande
Möte förklaras öppnat klockan 13:08, mötet skulle börja 13:00
2. ) mötets behörighet
Jonatan von Seth
Kristina Sjöberg
Fredrik Söderström
Emma Vallée ankom 13:18
3. ) val av mötets ordförande
Jonatan von Seth
4. ) val av mötets sekreterare
Kristina Sjöberg
5. ) val av två personer att justera protokollet
Jonatan von Seth och Kristina Sjöberg
6. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Jonatan läste upp verksamhetsberättelsen
Under 2013 har föreningen främst bytt namn och verksamhet
Från Hedrok till Malmö brädspelscafé, verksamheten från Höör till Malmö blev även ändrat.
Under 2013 hölls det i många träffar med blandat resultat. Det gjordes ett par spelinköp så
som Whitechapel, King of Tokyo och Eclipce.
Årsmötet för 2013 blev i Oktober 2013 där av avsaknaden av händelser.
Tyvärr har styrelsen enbart bestått av ordförande Jonatan von Seth. På grund av avhopp.
Under 2013 och lite in på 2014 har vi varit med om följande aktiviteter:
Sydcon 2013
Kidscraft 2014
DMF spelträff 2014.
Samt övriga mindre spelträffas på tillexempel Pixelcafé och studiefrämandet.
7. ) ekonomisk berättelse för förra året
Detta lästes igenom och godkändes
8. ) revisorernas berättelse för förra året
Ges på plats (årsmötet)
9. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
ansvarsfrihet gavs till styrelsen
10. ) motioner
11. ) Andra röstningen om följande punkter i stadgarna: föreningsform (§3), syfte (§4)
Detta godkändes
12. ) årets verksamhetsplan
1. Avveckla hemsidan www.hedrok.se och fokusera mer på Facebook gruppen “Malmö
brädspelscafé”
2. Hålla en spelträff i månaden i: Mars, April, Maj, Juni, Agusti, September, Oktober och

November. Under Juli och December finns övriga aktiviteter samt är många deltagare är på
semester.
3. Utöka verksamheten och få in 15 betalande medlemmar in i föreningen, var av hälften ska
vara under 25 år.
4. Fokusera på att spela brädspel och kortspel, men även brädspelsutveckling. Där av en
budget på 1500kr. Pengarna ska användas för inköp av material och ej delas ut i form av
bidrag. Men kan användas för resersättning för föreläsare
5. Få ett ökat antal medlemmar i Facebook gruppen, från 80 till 150.
6. Låta föreningen delta på större träffar så som: Sydcon, Kidscraft och Power up/Level up.
Ges på plats (årsmötet)
13. ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
Följande belopp på kontot: 
7686
Var av dessa ska följande användas till 2014
Betala skulder på 3581, var av
* Visitkort
1865
* Brädspel
1406
*Hemsida
310

Budget för 2014
Spelutveckling
Inköp av nya spel
Hyra
Övrigt

1500
700
800
300
805

Resultat efter 2014

Medlemsavgift föreslås att behållas till 50 kr
Flytta från Färs och frosta till Sverok Nordea bank
14. ) val av årets styrelse
Jonatan von Seth, Fredrik Söderström, Kristina Sjöberg, Emma Vallée
15. ) val av årets revisor blev Chris Jonasson
16. ) övriga frågor
17. ) mötets avslutande
Mötet avslutades 13:38

