Dagordning för årsmöte för Malmö
brädspelsförening 2021
28/2 2021, Digitalt via Teams.
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av Jonatan von Seth
2. Godkännande av mötets behörighet
Innan mötet röstade om behörighet lades det fram att kallelsen till årsmötet var 2 dagar
försenad enligt stadgarna, dock sa även stadgarna att årsmötet ska hållas innan Mars.
Därför valde styrelsen att uppfylla ett av kraven. Mötet förklarade mötet behörigt enhetligt.
3. Fastställande av röstlängd
Närvarande: Adam Palmqvist, Isak Jönsson, Jan-Fredrik Wahlin, Martin Persson Lindh och
Jonatan von Seth Alla närvarande är röstberättigade
4. Val av mötets ordförande
Jonatan von Seth valdes till mötesordförande
5. Val av mötets sekreterare
Isak Jönsson valdes till mötessekreterare
6. Val av en person att justera protokollet
Martin Persson Lindh valdes att justera protokollet efter årsmötets avslut.
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen faställdes
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Godkändes efter förtydligande om hur Covid-19 har påverkat verksamhetsåret 2020.
9. Ekonomisk berättelse för 2020
Ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
10. Revisorns berättelse för 2020
Revisorns berättelse för 2020 lades till handlingarna.
11. Godkännande av ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Då enbart 5 deltog på årsmötet valde sittande styrelse från 2020 att avstå från röstningen.
Kvar att rösta om ansvarsfrihet var Martin och Jan-Fredrik.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
12. Förslag från styrelsen och inkomna motioner
Inga inkomna motioner har kommit in till styrelsen.

13. Årets verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen godkändes.
14. Fastställande av medlemsavgift
Medlemskapet sätts till 0 kr.
Medlemskapet för medlemskort är 100 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar.
Det fastställs även att medlemmar som betalade medlemsavgiften 2020 ska få ett
medlemskap värt “Medlemskapet för medlemskort”.
Detta motiveras med att det är viktigt för föreningen att få tillbaka medlemmar för att
överleva som förening. Samt främja medlemmar som betalade medlemskap 2020 utan att få
något värde i form av spelträffar.
15. Årets budget
Budgeten för 2021 godkändes.
16. Val av årets styrelse
i. Styrelseposter
a. Ordförande
Jan-Fredrik Wahlin
b. Sekreterare
Isak Jönsson
c. Kassör
Jonatan von Seth
d. Ledamot
Adam Palmqvist
17. Val av årets revisor
Martin Persson Lindh
18. Val av årets valberedare
Styrelsen figurerar som valberedare inför årsmötet 2020
19. Övriga frågor
● Adam kommer vara brädspelansvarig, det betyder att han kommer dels sortera och
inventera föreningen brädspel.
20. Mötets avslutande
Signeras digitalt via Kivra av följande:
*Jonatan von Seth, mötesordförande
*Isak Jönsson, mötessekreterare
*Martin Persson Lindh, justerare

