Datum
1. ) Mötets öppnande
Beslut
: Mötet öppnades.
2. ) mötets behörighet
Beslut
: Mötets anses vara behörigt med 8 röstberättigade medlemmar.
Justering av röstlängd:
Beslut
: Röstlängden har justerats till 9 röster.
3. ) val av mötets ordförande
Förslag
: Jonatan von Seth
Beslut
: Jonatan von Seth är vald till mötets ordförande med 8 röster  0 emot.
4. ) val av mötets sekreterare
Förslag
: Patrik Vågehed
Beslut
: Patrik Vågehed är vald till mötets sekreterare med 8 röster  0 emot.
5. ) val av två personer att justera protokollet
Förslag
: Michael o Hans
Beslut
: Michael o Hans är valda att justera protokollet med 8 röster  0 emot.
6. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Beslut
: Verksamhetsberättelsen för förra året godkändes med 8 röster  0 emot.
7. ) ekonomisk berättelse för förra året
Beslut
: Förra årets ekonomiskt berättelse för föreningen godkändes med 8 röster för 
0 emot.
8. ) revisorernas berättelse för förra året
Beslut
: Revisorns berättelse godkändes med 8 röster  0 emot.
9. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Beslut
: Förra årets styrelse fick ansvarsfrihet med 8 röster  0 emot.
10. ) motioner
11. ) årets verksamhetsplan
a. Flytta från Facebook gruppen till Facebook sidan
Beslut
: Flytten till Facesida från facegrupp beslutade med 9 röster för  0 emot
b. Fortsätta med att göra reklam för föreningen via flyers/visitkort.
Beslut
: Att fortsätta med reklam via flyers/visitkort beslutade med 9 röster för 
0 emot
c. Skapa en ungdomsavdelning
Beslut
: Att skapa ungdomsavdelningar beslutades med 9 röster för  0 emot
d. Hålla alla reguljära återkommande träffar på Spelens Hus
Beslut
: Förenignen kommer hålla alla regelbunda spelträffar på spelens hus
röstades igen med 9 för  0 emot
e. Hålla en spelträff i veckan.
Beslut
: Att hålla spelträffar varje vecka beslutades med 9 röster för  0 emot.
f. Skapa ett spelbiblotek på Spelens hus.
Beslut: Att skapa ett spelbibliotek beslutade med 9 röster för  0 emot.
g. Fokusera på att spela brädspel och kortspel, men även brädspelsutveckling.

Justering av verksamhetsplan: Fokus skall även innehålla figurspel m.m. vilket
har jsuterats till “Fokusera på att spela brädspel och kortspel i olika former,
men även brädspelsutveckling.”
Beslut
: 9 röster för  0 emot att justera till “Fokusera på att spela brädspel och
kortspel i olika former, men även brädspelsutveckling.”
h. Låta föreningen delta på större träffar till exempel: Sydcon, Kidscraft, Power
up/Level up, International Tabletop day m.fl.
Beslut
: 9 röster för  0 emot att föreningen skall delta i större träffar för att
synas bättre.
12. ) Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Följande belopp på kontot: 
6259:
Var av dessa ska följande användas till 2015
*Betala skulder på 2500, var av
●

Vinnarna av Brädspelsworkshopen 2014
Vinstpriser måste hämtas ut senast 20151231

2500

Budget för 2015
Inköp av nya spel

1500

Nya Visitkort/flyers

2000

Service

1000

Dispositionsavgift för nycklar

1200

Medlemsavgift föreslås till: 50
Beslut
: Budgeten har justerats och har röstats igenom med 9 röster för  0 emot
Två yrkande på nu medlemsavgift 40kr o 50 kr.
Beslut
: Beslutet togs för 50kr med 7 för och 2 emot
13. ) val av årets styrelse
Förslag till Styrtelse 2015;
Hans rasmusson, Jonatan von Seth, Andreas Wesik, Patrik Vågehed, Emma Wallé
Beslut
: Hans Rasmusson, Jonatan von seth, Andreas Wesik, Patrik Vågehed och Emma
Wallé har beslutats att tas upp till styrelse för 2015 med 9 röster för  0 röster emot.
14. Val a revisor
Förslag
: Johan Knubbe
Beslut
: Johan knubbe valde till föreningens revisor 2015 med 9 röster för  0 emot.

15. Övriga frågor.
Beslut
: Inga övriga frågor beslutades.
16. Mötet avslutat.

