
Årsmöte Beautiful ork, 19 mars 2016 
 
Närvarande: Viktor Persson, Maria Brandt, Mathilda Nordin, Corrie Hammar, 

Peter, Christian Nilsson, Fredrik W, Tobias Nordin, Anton Nordin, Erik 
Tengblad, Erik Wennerström, Erik Nordholm, Anders Johansson, Mathias 

Sjöström, Jenny Jarnhamn, Anders Gabrielsson, Fredrik Thunarf, Kaj 
Jansson, Johan Lundin, Christian Rick 

 
Dagordning 

 
§1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Viktor Persson 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 Viktor Persson 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 Mia Brandt och Corrie Hammar 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. Föreningen anordnade även spelträffar varje 

vecka, med uppehåll under sommar och jul.  
Under höstkonventet firade föreningen 10-årsjubileum. Alla medlemmar 

under 2015 fick en jubileumsmugg med tryck. 
Föreningen var även närvarande på Birdies expo i samarbete med Birdie. 

 
§7. Ekonomisk berättelse för förra året 

Föreningens intäkter består av medlemsavgiften och bidrag från Sverok. Vi 
hade 57 medlemmar under 2015, vilket gav 5700 kr i intäkt och vi fick 1500 

kr i bidrag från Sverok.  
Utgifter var handling till kiosk och jubileumsmuggar. 

Totalt gick vi minus under året på grund av extraordinär händelse, 
jubileumet. Se bifogad årsredovisning. 

 
§8. Revisorernas berättelse för förra året 

Revisor Mona Persson tillstyrker att årsmötet godkänner årsredovisningen 
och balansräkningen samt ger styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2015. 

 
§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 



 
§10. Årets verksamhetsplan 

Vi ska fortsätta att ha spelträffar 1 ggr/vecka. Vidare ska föreningen anordna 
minst 3 konvent. 

 
Beautiful Ork har fått förfrågningar från Birdie, Spelnätverk Uppsala och 

Kulturernas karneval om att delta i deras aktiviteter.  
 

Efter diskussion beslutade stämman att föreningen ska prioritera 
anordnandet av spelkvällar och konvent med kiosk framför andra mer 

utåtriktade aktiviteter. Det är däremot fritt för alla medlemmar att själva ta 
initiativ till andra aktiviteter, men styrelsen kommer inte att vara drivande. 

 
Information om de aktiviteter som finns på förslag ska läggas upp på 

hemsidan. 
 

Hur konventen ska planeras och vilka som ska vara ansvariga och drivande 
diskuterades. Det kom förslag om att det ska finnas en styrelsepost som 
heter Konventsansvarig som ska ansvara för att anordna alla konvent. Detta 

tyckte alla var bra. De ansvariga ska anordna minst tre konvent per år, men 
är fria att ordna fler om de vill. 

 
Föreningens kommunikationskanal till medlemmarna diskuterades. Det 

beslutades att hemsidan ska fixas så att kommunikation från styrelsen till 
medlemmar samt mellan medlemmar underlättas. På förslag är inloggningar 

till alla medlemmar och en forumsida där man kan ha diskussionstrådar. 
Christian Nilsson och Erik Tengblad kan vara behjälpliga med det arbetet. 

Information om detta läggs upp på hemsidan. 
 

 
§11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

Årets inkomster är medlemsavgift och bidrag från Sverok. 
Utgifter är administration samt inköp till kiosk. I år läggs även en post för 
nystart av hemsidan in i budgeten samt att vi planerar att köpa in en 

rollup/banderoll. 
 

Butiken Fantasia har erbjudit rabatt om vi skaffar någon form av 
medlemsbevis. Stämman diskuterade möjliga lösningar, men beslutade att 

föreningen inte är intresserad av det extra arbete detta innebär. 
 

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

  
Budget 2016  

Inkomster  
Medlemsavgifter 60 st á 100:- 6 000 kr  

Bidrag från Sverok  1 500 kr  
  

Summa inkomster            7 500 kr  



Utgifter  
Kiosk till tre konvent á 1500:- 4 500 kr  

Hemsidan drift            1 000 kr  
Hemsidan nystart            1 000 kr  

Banderoll             1 000 kr  
  

Summa utgifter      7 500 kr  
  

  
Budgeterat resultat                -   kr  

 
§12. Val av årets styrelse 

Viktor Persson sitter kvar på 1 år till. 
Mia Brandt och Mathilda Nordin valdes på 2 år. 

Weyne Andersson, Fredrik Thunarf, Christian Rick, Anders Gabrielsson och 
Jesper Johansson valdes på 1 år. 

 
§13. Val av årets revisor 
Mona Persson valdes till föreningens revisor.  

 
§14. Val av årets valberedare 

Kaj Jansson och Corrie Hammar valdes till valberedning.  
 

§15. Motioner 
Inga motioner hade kommit in. 

 
§16. Övriga frågor 

Föreningen har nu ett skåp i Studiefrämjandets lokaler. Där förvaras bland 
annat föreningens spel, kaffe och te (kaffefilter får vi gratis från 

Studiefrämjandet). Jesper Johansson har nyckeln. 
 

Kom ihåg att man gärna får låna föreningens spel. 
 
Stämman beslutade att inte köpa in fler spel till föreningen. 

 
§17. Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
  



Årsredovisning Spelföreningen Beautiful Ork 2015 
     

Inkomster:       

Ingående saldo   20 854,50 

Medlemsavgifter  5 700,00 

Sverok   1 500,00 

Lån/Skuld till Mia  4 415,00 

     

Summa inkomster:  32 469,50 

     

Utgifter:     

Handlat till kiosk (3 konvent) 4 180,00 

10-års jubileumsmuggar 5 835,00 

     

Summa utgifter  10 015,00 

     

Utgående saldo   22 454,50  

Saldo på kontot  19 831,50 

kontanter i föreningen 2 623,00 


