Spelföreningen Vita Ulven´s
Årsmöte 2016
Tid: 16e mars klockan 18:00
Plats: JFF Fritidslokal

Ordförande:

Sekreterare:

Freddy Karlsson

Adam Maxe

________________________

________________________

Justerare:

Justerare:

David Eriksson

Adam Björklund

________________________

________________________

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Freddy Karlsson väljs till mötesordförande och Adam Maxe väljs till mötessekreterare.
§3 Val av justerare
David Eriksson och Adam Björklund väljs till Juseterare.
§4 Mötets behörighet
Mötet har organiserats och information om dess plats, tid och vad som skall gås igenom har
meddelats föreningens medlemmar i god tid. Årsmötet anses behörigt.
§5 Motioner
Motioner tas sammtidigt som förslaget till verksamhetsplan då alla föreslag rör just
verksamhetsplanen.
§6 Förslag på verksamhetsplan
Verksamhetsplanen röstas igenom i sin helhet, med tillägg av motionen om att föreningen bör
införskaffa lajvtält för framtida lajv.
§7 Beslut om kostnaden för medlemskap.
Mötet beslutar att kostnaden för medlemskap skall fortsätta att vara 100kr även vuxenmedlemskap
skall hållas kvar på sin nuvaranda nivå av 150kr.
§8 Föregående verksamhetsår
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.
§9 Ekonomisk berättelse
Mötet bifaller den ekonomiska berättelsen.
§10 Revisionsberättelse
Mötet bifaller revisionsberättelsen.
§11 Budget
I och med att föreningen inte har några nämnvärda utgifter eller inkomster så finner det sig inte
nödvändigt att skriva en budget. Dock inför varje event och/eller arrangemang som föreningen tar
sig ann så ska den ansvariga arrangörsgruppen göra en egen budget och själva försöka finna
finansiering. Finansiering med föreningens pengar skall godkännas av styrelsen.
§12 Ansvarsfrihet
Mötet ger den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Val av ny styrelse
Adam Maxe väljs till Ordförande
Mötet beslutar att Patrik Olsén, Tommy Östman, Theodore Rogstadmoen, Sofia Johansson och
David Eriksson till övriga ledamöter. Styrelsens fördelning bestämt på nästa styrelsemötet.

§14 Val av revisor
Mötet beslutar att styrelsen ska tills nästa styrelsemöte försöka hitta en god kandidat som kan axla
rollen som revisor.
§15 Val av valberedning
Mötet beslutar att Pontus Björlund får axla rollen som valberedning
§16 Övriga frågor
Föreslag läggs fram att den nyinstallerade styrelsen ska tills nästa årsmöte lägga fram en ändring i
Stadgarna där 'Valberedningen' även ska ha som uppgift att leta fram en möjlig revisor.
§17 Mötet avslutas
Mötet avslutas och mötesordförande tackar för ett gott möte.

