
Årsmöte Beautiful Ork, 17 mars 2018 
 

Närvarande: Viktor Persson, Maria Brandt, Mathilda Nordin, Celina 
Hongslo, Roland Tjerneld, Weyne Andersson, Fredrik Wallgren, Eva F. 

Engblom, Tobias Nordin, Anton Nordin, Erik Wennerström, Anders 
Gabrielsson, Fredrik Thunarf, Johan Lundin, Jon Brandell, Rickard 

Magnusson, Jenny Jarnhamn 
 

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 Eva F. Engblom och Fredrik Thunarf 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 50 

medlemmar under 2017, vilket gav 5000 kr i intäkt. 
Utgifter var handling till kiosk och föreningens hemsida. 

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 2017. 

 
 



§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

 
§10. Motioner 

Styrelsen har lämnat in en motion om att tillsätta posten Spelkurator i 
styrelsen samt att Spelkuratorn ska förnya föreningens spel, se bilaga. 

Stämman bifaller styrelsens motion. 
 

§11. Årets verksamhetsplan 
Vi ska fortsätta att ha spelträffar 1 ggr/vecka under terminerna. Vidare 

ska föreningen anordna minst 5 konvent under 2018.  
Förutom föreningens 3 ordinarie konvent (vår-, sommar- och 

höstkonvent) har det anordnats ett retrokonvent och det kommer att 
anordnas ett konvent i samarbete med Birdie. 

Det är fritt fram för medlemmar ordna egna aktiviteter utöver detta.  

 
§12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 

Årets inkomster är medlemsavgiften. 
Utgifter är hemsida, inköp till kiosk och förnyelse av föreningens spel.  

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

  
Budget 2018  

Inkomster: 
Medlemsavgifter 50 st á 100:- 5 000 kr  

 
Summa inkomster 5 000 kr 

 
Utgifter: 

Kiosk till konvent  3 000 kr 

Hemsida/övrigt 500 kr 
Inköp av spel 5 000 kr 

Summa utgifter 8 500 kr 
 

Budgeterat resultat  3 500 kr 
 

§13. Val av årets styrelse 
Viktor Persson sitter kvar 1 år till. 

Weyne Andersson, Fredrik Thunarf, Maria Brandt, Anders Gabrielsson 
och Johan Lundin valdes till ny styrelse. 

 
§14. Val av årets revisor 

Mona Persson valdes till föreningens revisor.  
 



§15. Val av årets valberedare 
Eva F. Engblom och Celina Hongslo valdes till valberedning.  

 
§16. Övriga frågor 

Borks bankkonto har strulat en del. Stämman beslutade att flytta 
kontot till Nordea samt att koppla swish till det (via Sveroks avtal med 

Nordea).  
 

§17. Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 Årsredovisning Spelföreningen Beautiful Ork 2017 

  
Inkomster: 

Ingående saldo 20 902,50 

Medlemsavgifter 5 000,00 
 

Summa inkomster: 25 902,50 
 

Utgifter: 
Handlat till kiosk 2 530,00 

Webbhotell 119,00 
Övriga inköp till föreningen 468,00 

Återbet. skuld till Mia  1 555,00 
(Lån från 2015) 

 
Summa utgifter 4 672,00 

 
Utgående saldo 21 230,50 

Saldo på kontot 20 631,50 

kontanter i föreningen 599,00 
 

 
Underskrifter 

 
Ordförande    Sekreterare 

 
____________________  ________________________ 

Viktor Persson    Mathilda Nordin 
 

Justerare     Justerare 
 

____________________  ________________________ 
Eva F. Engblom    Fredrik Thunarf 



Bilaga: Motion från Styrelsen 
 

BORK har idag tillgång till ett skåp hos Studiefrämjandet, där förvarar 
föreningen spel och andra av föreningens saker. Skåpet är idag väldigt 

fullt och det finns en del spel som aldrig används. Det skulle behövas 
någon som tar hand om skåpet, rensar ut gamla spel och säljer dom 

till föreningens medlemmar samt köper in nya spel som är mer 
intressanta. 

 
Vi yrkar: 

 
1. Att en styrelsepost ska bli Spelkurator (eller annat lämpligt 

namn) och denna post har ansvar för föreningens spel och andra 
gemensamma saker. 

2. Att ”Spelkuratorn” kan, med föreningsmedlemmarnas inrådan, 

avgöra vilka spel som ska finnas kvar i föreningen och vilka som 
ska avskaffas, samt köpa in nya spel till föreningen. 

 


