
Årsmöte Beautiful ork, 5 augusti 2017 
 

Närvarande: Viktor Persson, Maria Brandt, Mathilda Nordin, Martin Zie, 
Jenny Zie, Einar Faanes, Weyne Andersson, Fredrik Wallgren, Marcus 
Lind, Eva Flodman Engblom, Tobias Nordin, Anton Nordin, Erik Kågedal, 
Jesper Johansson, Anders Gabrielsson, Fredrik Thunarf, Johan Lundin, 
Christian Rick, Axel Adolfsson, Jon Brandell, Pete E.K. 

 

 

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 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. Föreningen anordnade även spelträffar 
varje vecka under vår- och höstterminerna.  

 

§7. Ekonomisk berättelse för förra året 
Föreningens intäkter består av medlemsavgiften. Vi hade 51 medlemmar 
under 2016, vilket gav 5100 kr i intäkt. 

Utgifter var handling till kiosk och en skuld från förra året till jubiléet. 

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 
2016. 

 



§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

 

§10. Årets verksamhetsplan 
Vi ska fortsätta att ha spelträffar 1 ggr/vecka. Vidare ska föreningen 
anordna minst 3 konvent. Datum för året är redan satta, se hemsidan. 

Vi har fått en fråga om vi vill visa upp oss på Stadsbiblioteket på 
kulturnatten 9/9. Maila styrelsen om du är intresserad av att vara med. 

Jesper kommer att bjuda in till spelmöten på Facebook inför varje termin 
vilket gör att alla inbjudningar till terminens spelmöten kommer 
samtidigt. Medlemmar som tillkommer under terminen får själva aktivt 
kolla upp datum. 

 

§11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Årets inkomster är medlemsavgiften. 

Utgifter är hemsida samt inköp till kiosk.  

Stämman beslutade att fastslå styrelsens förslag till budget. 

Medlemsavgiften föreslogs till 100 kr.  

  

Budget 2017  

Inkomster: 

Medlemsavgifter 50 st á 100:- 5 000 kr  

 

Summa inkomster   5 000 kr 

 

Utgifter: 

Kiosk till tre konvent    4 000 kr 

Hemsida/övrigt     1 000 kr 

  

Summa utgifter    5 000 kr 

   

Budgeterat resultat   0 kr 

 

§12. Val av årets styrelse 
Mia Brandt och Mathilda Nordin sitter kvar 1 år till. 

Weyne Andersson, Fredrik Thunarf, Viktor Persson, Anders Gabrielsson, 
Erik Åkesson Kågedal och Jesper Johansson valdes till ny styrelse. 

Viktor valdes på 2 år, de övriga på 1 år. 

 

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



 

§14. Val av årets valberedare 
Einar Faanes och Johan Lundin valdes till valberedning.  

 

§15. Motioner 
Inga motioner hade kommit in. 

 

§16. Övriga frågor 
Vi behöver lämna närvarolistor med namn och personnummer för alla 
våra träffar till Studiefrämjandet. Annars kanske vi inte kan fortsätta att 
använda deras lokaler. 

Jesper samordnar google-dokument samt en papperslista med alla 
medlemmar där man kan pricka i närvaro.  

Papperslistan ska förvaras i Borks skåp hos Studiefrämjandet. 

Listorna kommer att vara utan personnummer och styrelsen kommer att 
lägga till personnummer när de rapporterar till Studiefrämjandet. 

Styrelsen ska ta fram en hackordning över vem som är ansvarig för att 
pricka av närvaron vid varje möte. 

Man behöver inte skriva upp sig på närvarolistan om man inte vill, men 
det ger oss och Studiefrämjandet en bra närvarostatistik. 

 

Det kom ett förslag om att ha ett retro-konvent under hösten. Flera 
visade intresse. Eva Engblom ansvarar för planeringsgruppen. 

 

Det kom ett förslag om att föreningen ska köpa in några basspel som är 
populära. Dessa skulle då bl.a. finnas till hands på spelträffar då 
medlemmarna inte tagit med sig så många spel. 

Ev. spel som föreningen äger och som inte spelas skulle kunna säljas. 

Fredrik Wallgren och Anders Gabrielsson ansvara för att genomföra en 
röstning över vilka spel föreningen bör äga. 

 

Om man vill ha ett extra spelmöte på Studiefrämjandet kan man prata 
med Jesper så hjälper han till att boka lokal. Hör av er i god tid! 

 

Om man vill kan man söka bidrag för hemma-spelkvällar, prata i så fall 
med Jesper. 

 

§17. Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 

 Årsredovisning Spelföreningen Beautiful Ork 2016  
   



Inkomster:       

Ingående saldo   22 454,50 

Medlemsavgifter     5 100,00 

     

Summa inkomster:  27 554,50 

     

Utgifter:     

Handlat till kiosk      3 792,00 

Delbetalning av skuld till Mia   2 860,00 

     

Summa utgifter     6 652,00 

     

Utgående saldo   20 902,50 

Saldo på kontot   20 631,50 

kontanter i föreningen      271,00 

 

 

Underskrifter 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

____________________  ________________________ 

Viktor Persson    Mathilda Nordin 

 

Justerare     Justerare 

 

____________________  ________________________ 

Mia Brandt    Anders Gabrielsson 


