Spelföreningen Vita Ulven´s
Årsmöte 2017
Tid: 26e mars klockan 16:00
Plats: JFF Fritidslokal

Mötets ordförande:

Mötets sekreterare:

Freddy Karlsson

Adam Maxe

________________________

________________________

Justerare:

Justerare:

Adam Björklund

________________________

Emanuel Nilsson

________________________

§1 Mötet öppnas
Adam Maxe öppnar mötet och mötesdeltagarna får möjligheten att presentera sig.

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Fredrik Karlsson väljs till mötesordförande och Adam Maxe till mötessekreterare.

§3 Val av justerare
Emanuel Nilsson och Adam Björklund väljs till Justerare.

§4 Mötets behörighet
Mötes anses stadgeenligt utlyst.

§5 Fastställande av Röstlängd
Sex av åtta deltagarna har rösträtt.

§6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes en ändring att punkten ”Fastställande av Röstlängd” även skulle
inkluderas efter §4. ”Fastställande av Dagordning” får §5, samtliga andra punkter flyttar upp
en paragraf.

§7 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§8 Föregående verksamhetsår
Avgående styrelse meddelade vad föreningen gjort under det gångna året.

§10 Beslut om kostnaden för medlemskap.
Kostnaden för medlemskap lämnas oförändrat. 100 kr för vanlig medlem och 150 kr för
vuxenmedlem.

§9 Förslag på verksamhetsplan
Den avgående styrelsen presenterar sitt förslag till ny verksamhetsplan. Ändringar blir att
man lägger till att föreningen skall införskaffa nya 'Switchar' till vår LAN-utrustning.

§11 Ekonomisk berättelse
Föreningens ekonomi är god och har gått med plus under året från omkring 9 000kr i början
av året till 25 000 kr en månad innan årsmötet.

§12 Revisionsberättelse
Revisorn har gått igenom vår bokföring och godkänt den och yrkar för att den avgående
styrelsen skall givas ansvarsfrihet.

§13 Budget
Årsmötet lägger ansvaret att skriva en budget på den kommande styrelsen.

§14 Ansvarsfrihet
Den avgående styrelsen gives ansvarsfrihet av årsmötet.

§15 Val av ny styrelse
a.) Ordförande
Adam Maxe väljs som ordförande för föreningen under kommande verksamhetsår.

b.) Vice Ordförande
David Eriksson väljs till Vice Ordförande för kommande verksamhetsår.
c.) Övriga Ledamöter
Tommy Östman, Sofia Johansson och Adam Björklund väljs till ledamöter för föreningen
för kommande verksamhetsår.

§16 Val av revisor
Uppdraget att finna en revisor läggs på den nyvalda styrelsen.

§17 Val av valberedning
Emanuel Nilsson väljs till valberedning.

§18 Övriga frågor
En fråga som lyftes var angående Lajvbyn (som föreningen är i startgroparna att bygga)
angående dess storlek uppkom och om hur den kan komma att utvecklas genom åren. Efter
diskussion kom mötet fram till att området förening fått tillstånd att använda är för oss både i
nuläget och om vi i framtiden skulle vilja expandera byn till en nivå större än vad som redan
är tänkt.

§19 Mötet avslutas
Fredrik Karlsson avslutar mötet och tackar alla för visat intresse.

