Protokoll årsmöte Malmö Brädspelscafé
24:e Januari 2016
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:

Jonatan von Seth
Hans Rasmusson
Andreas Wesik
Patrik Vågehed

Övriga närvarande:

Emma Vallée
Per Ernst
Johan Rönnkvist
Mikael Lells
Josefine Persson
Johan Knubbe

1. Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Mötets behörighet

Mötet anses ha utlyst på korrekt sätt.

3. Val av mötesordförande
Jonatan von Seth valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Hans Rasmusson valdes till mötessekreterare.

5. Val av justerare av protokollet
Andreas Wesik och Patrik Vågehed valdes till justerare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och godkändes.

7. Ekonomisk berättelse 2015
Kassör Andreas Wesik gick i stora drag igenom de ekonomiska poster som föreningen
har haft under året. Föreningen godkänner.

8. Revisorns berättelse 2015
Vår revisor Johan Knubbe har gått igenom vår bokföring och protokoll, och yrkar på
ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Förening beviljar ansvarsfrihet för 2015 års styrelse.

10. Motioner
Motion 1: Förslag om att kunna erlägga 800:-/år för att ej behöva deltaga i den
gemensamma städningen.
Motionen avslås.
Motion 2: Alla närvarande vid en ordinarie spelträff skall även ta sin andel av
städuppgifterna. Det beslutas att alla medlemmar, nya som gamla, skall få ett
informationskort, där det tydligt beskrivs vad ens skyldigheter och rättigheter som
medlem i föreningen innebär.

 Motionen godkänns, det åläggs styrelsen att upprätta sådant.
Motion 3: Förslag om att den person som inte är beredd att städa på aktuell spelträff,
istället kan betala 50:- till föreningen för att ej behöva utföra detta.
Motionen avslås.
Motion 4: Förslag om att de 15 första ungdomsmedlemmarna (dvs mellan 8-25år) per
verksamhetsår, skall erhålla ett presentkort på 100:- på Playoteket efter att ha betalt
medlemsavgift och deltagit på minst en ordinarie spelträff.
Motionen godkänns, med tillägget att om detta får bra utfall, dvs. att 1/3 av
ungdomsmedlemmarna fortsätter att medverka vid spelträffarna, så får styrelsen
rätt att utöka kampanjen.
Motion 5: För att få in fler nya medlemmar, och framför allt skapa en jämnare
könsfördelning, så föreslås att föreningen skall hålla i ett par spelträffar under året, som
enbart har syfte att få in fler nya medlemmar.
Motionen godkänns, och det åläggs styrelsen att anordna dessa träffar.

11. Årets verksamhetsplan
Årets verksamhetsplan
● Fortsätta ha spelträffar en gång per vecka, dock ändra tiden till Onsdagar 18-22.
● Genomföra åtminstone fyra större arrangemang, såsom spelhelger eller
turneringar.
● Vara delaktiga i TableTop Day 2016.
● Skapa en ungdomavdelning i föreningen.
● Vid minst två tillfällen göra reklam för föreningen på konvent, mässor eller dylikt.
● Innan julen 2016 kontakta Sydsvenskan och Skånskan, och hjälpa till att utse
Årets Spel.
Föreningen godkänner verksamhetsplanen.

12. Årets Budget och fastställande av medlemsavgift
Budget
Inkomster:

Utgifter:

Medlemsavgifter
Diverse bidrag
Summa

1500:okänt
1500:-

Roll Ups
Kaffe
Trivselåtgärder event
Styrelsemiddag
Presentkort ungdomar
Priser vid turneringar
Summa

1000:750:1000:1250:1500:750:6250:-

Beräknat resultat: -4750:(Observera att bidrag här ej är inberäknade, då mycket beror på bl.a. hur stor
ungdomsavdelning vi lyckas skapa)
Årets budget godkänns.
Medlemsavgift
Föreningen beslutar att bibehålla årsavgiften för 2016 till 50:- .

13. Val av årets styrelse
Följande valdes att vara 2016 års styrelse:
Jonatan von Seth
Andreas Wesik
Hans Rasmusson
Patrik Vågehed
Josefine Persson
14.

Val av årets revisor
Johan Knubbe valdes till revisor för 2016.

15. Val av årets valberedare
Föreningen beslutar att lämna denna post/poster vakanta. Styrelsen kan i efterhand
tillsätta dessa poster.

16. Övriga frågor
Spelträffsansvarig vid ordinarie spelträffar
Det läggs fram önskan om att det bör vara fler personer som delar på detta ansvar, och
att det även skall innebära att när man är träffansvarig, så tar man i första hand om
kiosk, nya spelare och städuppgiftsutdelning.
Föreningen beslutar att person som öppnar upp och låser lokalen för kvällen ej behöver
vara samma person som är träffansvarig. Styrelsen får i uppgift att genomföra detta .

17. Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande:__________________________________________
Sekreterare:__________________________________________
Justeras:_____________________________________________
Justeras:_____________________________________________

