
Årsmöte för föreningen Beautiful Ork 2014-03-01 
 

16 medlemmar närvarade vid årsmötet. 

 

§1. Mötets öppnande 

 

Mötet förklarades öppnat kl. 11.00 

 

§2. Mötets behörighet 

 

Stämman fastslår att mötet har utlysts i behörig tid.  

 

§3. Val av mötets ordförande 

 

Till mötesordförande valdes Christian Rick.  

 

§4. Val av mötets sekreterare 

 

Till mötessekreterare valdes Mathilda Åkerlind. 

 

§5. Val av två personer att justera protokollet 

 

Till justerare valdes Viktor Persson och Maria Brandt. 

 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 

 

Se bilaga 1. 

 

§7. Ekonomisk berättelse för förra året 

 

Se bilaga 2. 

 

§8. Revisorernas berättelse för förra året 

 

Se bilaga 3. 

 

§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 

 

§10. Årets verksamhetsplan 

 

Stämman beslutade att spelträffarna ska ske på onsdagar varje vecka under höstterminen 2014 i den 

mån vi får boka lokal hos Studiefrämjandet. Under vår och sommar kommer träffarna fortsätta att 

ske varannan vecka.  

Föreningen ska även i år hålla i 3 helgkonvent, 1 under våren, 1 under sommaren och 1 under 

hösten.  

 

§11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

 

Stämman beslutade att medlemsavgifter 2014 ska vara 100 kronor. 

Det diskuterades hur föreningen ska göra med inköp av spel. Stämman bestämde att så länge 



föreningen inte har någonstans att lagra sina spel kommer vi inte att köpa in fler. Tills vidare 

fortsätter medlemmarna att låna ut sina spel vid spelträffar och konvent. 

Det diskuterades även om föreningen ska ge stöd till kick-start projekt. Det bestämdes att man vid 

intresse kan bilda studiecirklar som kan söka stöd från Studiefrämjandet. 

Stämman beslutade att fastslå styrelsens förslag till budget, se bilaga 4. 

 

§12. Val av årets styrelse 

 

Jesper Johansson och Viktor Persson valdes till styrelsemedlemmar på 2 år 2013 och sitter därför 

kvar även under 2014. 

Stämman beslutade att välja Maria Brandt, Mathilda Åkerlind och Christian Rick på 2 år. 

 

§13. Val av årets revisor 

 

Stämman beslutade att välja Mona Persson till årets revisor. 

 

§14. Val av årets valberedare 

 

Stämman bestämde att välja Karin Törne och Kaj (efternamn?) till valberedare. 

 

§15. Motioner 

 

Inga motiner hade inkommit.  

 

§16. Övriga frågor 

 

För att underlätta planeringen av konventen beslutade stämman att utse konventsgeneraler, som 

ansvarar för var sitt konvent, samt konventsmonions till hjälp för generalen. 

Eftersom vårkonventets planering redan är klar utsågs ansvariga för de andra två konventen.  

 

Konventsgeneral för sommarkonventet: Viktor Persson 

Minions: Christian, Mia och Maria 

 

Konventsgeneral för höstkonventet: Christian Rick 

Minions: Karin, Viktor och Tobias 

 

Konventsgeneralerna ansvarar bland annat för: 

Lokalbokning 

Information 

Samordning av kiosk 

Nyckelhantering 

Sökande av bidrag 

Att vara konventsvärd 

 

§17. Mötet avslutat 

 

 

Konstituerande styrelsemöte Beautiful Ork 2014-03-01 
 

Närvarande: Christian Rick, Viktor Persson, Mathilda Åkerlind, Maria Brandt och Jesper Johansson 

 

Konstituering av styrelsen: 



Ordförande: Christian Rick 

Sekreterare: Mathilda Åkerlind 

Kassör: Maria Brandt 

Ledamot: Jesper Johansson 

Ledamot: Viktor Persson 

 

Mötet avslutat. 

 

 

 

 


