
Årsmöte Beautiful ork, 13 mars 2015 
 
Dagordning 

 
§1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Christian Rick förklarade mötet öppnat. 
 

§2. Mötets behörighet 
Stämman fastslog att mötet är behörigt utlyst samt godkände kallelse och 

dagordning. 
 
§3. Val av mötets ordförande 

Stämman valde Christian Rick till mötets ordförande.  
 

§4. Val av mötets sekreterare 
Stämman valde Mathilda Nordin till mötets sekreterare. 

 
§5. Val av två personer att justera protokollet 

Stämman valde Enrique Novella och Anders Gabrielsson att justera 
protokollet. 

 
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 

Föreningen anordnade tre konvent under året, ett på våren, ett på 
sommaren och ett på hösten. Under vårterminen hade vi spelträffar 

varannan vecka och under sommaren och hösten hade vi spelträffar varje 
vecka.  

 
§7. Ekonomisk berättelse för förra året 
Föreningens intäkter består av medlemsavgiften och bidrag från Sverok. Vi 

hade 61 medlemmar under 2014, vilket gav 6100 kr i intäkt och vi fick 
bidrag från Sverok på totalt 1850 kr.  

Utgifter var handling till kiosk samt avgift för webb-hotell. 
Totalt gick vi plus på 3515 kr. Föreningen har nu 20 854,50 i kassa och 

bank. 
 

§8. Revisorernas berättelse för förra året 
Revisor Mona Persson tillstyrker att årsmötet godkänner årsredovisningen 

och balansräkningen samt ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2014. 

 
§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 
 

§10. Årets verksamhetsplan 
Vi ska fortsätta att ha spelträffar 1 ggr/vecka. Dock har det varit lite struligt 
att boka olika dagar olika veckor hos Studiefrämjandet. Därför kommer vi att 

ha träffarna på samma veckodag varje vecka. 
Vidare ska föreningen anordna 3 konvent samt fira föreningens 10-

årsjubileum under höstkonventet. 



 
§11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

Årets inkomster är medlemsavgift och bidrag från Sverok. 
Utgifter är administration samt inköp till kiosk. 

Sverok har tidigare erbjudit webb-hotell, men nu får vi betala detta själva, 
vilket innebär att den administrativa kostnaden ökar. 

I år har vi en extraordinär händelse, föreningens 10-årsjubileum, vilket vi 
budgeterat 10 000 kr för. 

Stämman beslutade att fastslå styrelsens förslag till budget. 
Medlemsavgiften föreslogs till 100 kr.  

 
FÖRSLAG BUDGET 2015 

• Inkomster: Medlemsavgifter (50st à 100:-)  5000:- 

Sverok evenemangsbidrag höst 500:- 

Sverok bidrag för träffar 1000:- 

 

   =6500:- 

 

• Utgifter: Admin. Kostn. (hemsida m.m.) 1000:- 

Kiosk   5000:- 

10-års jubileumet  10000:-  

 

   =6000:-  

   +10000:- jubileum 

 

 
§12. Val av årets styrelse 

Mia Brandt och Mathilda Nordin sitter kvar på 1 år till. 
Weyne Andersson, Fredrik Thunarf, Christian Rick och Jesper Johansson 

valdes på 1 år. 
Viktor Persson valdes på 2 år. 

 
§13. Val av årets revisor 

Mona Persson valdes till föreningens revisor.  
 

§14. Val av årets valberedare 
Anders Gabrielsson och Christian Nilsson valdes till valberedning.  

 
§15. Motioner 

Inga motioner hade kommit in. 
 
§16. Övriga frågor 

Det kom förslag på att föreningen ska bjuda på te och kaffe på spelträffarna.  
Ev. kan föreningen göra en överenskommelse med Studiefrämjandet. De har 

kaffe och te i sina lokaler och det skulle underlätta om medlemmarna kunde 
ta av dem på träffarna så betalar föreningen en fast summa. 

Styrelsen kollar detta med Studiefrämjandet. 



 
Vi behöver utse konventsgeneraler till sommarkonventet 2015 och 

våkonventet 2016. 2 personer per konvent behövs.  
Styrelsen administrerar höstkonventet 2015 i samband med jubileet.   

Weyne Andersson anmäler sig som intresserad nyckelansvarig till 
sommarkonventet.  

Alla som är intresserade kan höra av sig till styrelsen. 
 

Det har pratats om 2 sittningar på spelkvällar. Detta är inget som föreningen 
kommer att reglera utan alla medlemmar är själva fria att bestämma med 

varandra om att börja spela olika tider.  
 

§17. Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
 
Konstituerande styrelsemöte Bork 2015 
 
§1. Närvarande 

Jesper Johansson, Fredrik Thunarf, Christian Rick, Mari Brandt, Mathilda 
Nordin, Weyne Andersson och Viktor Persson 

 
§2. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare 

Till ordförande valdes Christian Rick 
Till sekreterare valdes Mathilda Nordin 

Till justerare valdes Maria Brandt 
 

§3. Styrelsens konstituerande 
Styrelsen konstituerar sig på följande sätt: 

Ordförande: Viktor Persson 
Kassör: Maria Brandt 
Sekreterare: Mathilda Nordin  

Ledamöter: Jesper Johansson, Fredrik Thunarf, Christian Rick och Weyne 
Andersson 

 
§4. Mötet avslutat 

  



Årsredovisning Spelföreningen Beautiful Ork 2014 
     

     

Inkomster     

     

Ingående saldo     17 339,50 

Medlemsavgifter    6 100,00 

Sverok    1 850,00 

     

Summa inkomster:     

    25 289,50 

     

Utgifter     

     

Handlat till kiosk (3 konvent)   4 237,00 

Hyra webb-hotell    198,00 

     

Summa utgifter    4 435,00 

     

     

Utgående saldo     20 854,50 

     
Saldo på kontot    17 631,50 

kontanter i föreningen    3 223,00 

 


