Årsmöte 2020
Malmö Kortspelsförening (802497-7665)
2020-06-14
Online Discord.gg/spelenshus
Närvarande:
Orfeas Kalipolitis (spelens hus), Petra Huisman, Henrik Roos, Melker Linderoth, Katya Skog,
Samir Arabi-Eter, Marcus Andreasson och Linus Re
1. Mötets öppnande
Samir förklarar mötet öppnat 13:16.
2. Mötets behörighet
Mötet finner mötet behörigt.
3. Val av mötets ordförande
Mötet väljer Samir till mötesordförande.
4. Val av mötets sekreterare
Mötet väljer Petra till mötessekreterare.
5. Val av två personer att justera protokollet
Mötet väljer Melker Linderoth och Henrik Roos till justerare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Föreningen har bedrivit verksamhet på Plyo (veckoverksamhet, magic och olika dagar) och
enskilda tillfällen på andra platser. Puchat verksamhet som inte ska vara beroende av ekonomi
och även verksamhet som ska ha låg tröskel för nya spelare. Vid Malmö game week
arrangerade vi verksamhet i samarbete med de två olika spelbutikerna i staden.
Startat Vampire grupp, hållit i turneringar och regelbunden verksamhet. Där vi också har
attraherat spelare från regionen och över sundet.
Mötet antar verksamhetsberättelsen.
7. Ekonomisk berättelse för förra året
Inga större investeringar och vid event har det bedrivits en ekonomi som gått plus/minus noll.
Vi har inte sökt eller beviljats projektbidrag, då styrelsen inte varit engagerad i detta.

Vilket beror främst på tidsbrist. Styrelsen har behov att arbeta på att öka antal ungdomar i
föreningen, styra upp årsmöten för underföreningar och Se över de nya reglerna som gäller
inom bidrag för Fritidsförvaltningen, Malmö Stad.
Ekonomi 2019
Bankkonton 2019
Ingående 36 965,54
Utgående 44 239,39
Kassa 2019
Ingående 0
Utgående 1821
Total 46 060,93
Antal medlemsavgifter som inkommit separat via swish in på kontot är avsevärt få, förmodar att
man tagit medlemsavgift vid betalning av eventinträde - men detta vet arrangörerna endast. (ca
11 st har swishats in)
Katya upprepar att folk missar att lägga till swish-avgiften på 1 kr, där vi bjuder på 0,5 kr av den
totala tilläggsavgiften på 1,5 kr.
Summan vi har på Swedbank bankkontot IDAG: 42 458,89 kr
(Detta inkluderar inte kontantkassan)
Mötet antar den ekonomiska berättelsen.
8. Revisorernas berättelse för förra året
Vi har inte fått in en ekonomiska berättelsen. Vi har varit i kontakt och hon har gett input på
årsmötet.
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet ger sittande styrelsen ansvarsfrihet.
10. Motioner
Inga motioner har inkommit.
11. Årets verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2020
● Under året 2020 vill vi att Malmö Kortspelsförening
(MKF) fortsätter att växa, med fler unga medlemmar än

under 2019.
● 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 och utveckla samarbetet. Samt även utvecklar vårt samarbete med
Spelens Hus.
● MKF ska ta fram “merch” som kan användas som priser samt som
medlemmar ska kunna köpa.
Mötet godkänner verksamhetsplan 2020.
12. årets budget och fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs till att fortsätta vara 50 kr.
Förslag till budget 2020:

Kategori

Summa

Representation

5.000

Merchandise

5.000

Styrelsen

2.000

Bankkostnader

1.500

Övriga kostnader

5.000

TOTALT

19.500

Mötet godkänner budget för 2020.
13. Val av årets styrelse
Henrik Roos, Melker Linderoth, Samir Arabi-Eter, Marcus Andreasson, Jens Aldén, Linus Re
och Katya Skog kandiderar till styrelsen.

Mötet väljer samtliga till styrelsen och de får som uppdrag att fördela styrelsens positioner.
14. val av årets revisor
Mötet väljer Orfeas Kalipolitis som revisor för 2020.
15. val av årets valberedare
Mötet väljer Petra Huisman som valberedare för 2020.
16. övriga frågor
Inga övriga frågor är inrapporterade.
17. mötets avslutande
14:37 14 juni 2020 avslutas mötet.

