
Protokoll för Årsmöte i Tolvans spelförening 2006-02-19

1) Mötet öppnades av ordförande Calle Svensson
2) Mötet förklaras behörigt eftersom mer än 50 % av föreningens 

medlemmar närvarar.
3) Calle Svensson väljs med klar majoritet till mötesordförande.
4) Olle Mellbourn väljs till mötets sekreterare.
5) Johan Wengman och Oliver Hedge väljs till protokoll justerare.
6) Styrelsen presenterar föregående års verksamhet. Föreningen har 

arrangerat tre stycken xbox-lan och mini konvent under två av 
spelveckans dagar. Rollspelandet har legat i malpåsen under 
föregående år, även om en del Eon och nedladdade rollspel såsom 
Afterlife spelats. Däremot har det spelats desto mer tv-spel, i 
huvudsak Halo2. Medlemmarna har även spelat brädspel, 
sällskapsspel och diverse kortspel.

7) Den ekonomiska berättelsen presenteras. Föreningen har investerat 
i en del i rollspelböcker, både moduler och helt nya rollspel. Som 
exempel kan man ta nya moduler till Drakar och Demoner, 
Götterdämerung och Vampire. Även ett domännamn på ett 
webbhotell har införskaffats. Adressen är www.tolvans-sf.se. 
Föreningen har fått in ett litet överskott, främst från kiosken på 
lanen. Inkomsterna kommer att investeras i föreningen, lanen 
arrangeras inte för ekonomisk vinning. 

8) Styrelsen fick ansvarsfrihet för förra året.
9) Deltagarna på årsmötet var överens om att de framgångsrika och 

omtyckta lanen ska arrangera även i framtiden. Man var dock oense 
om hur stora lanen ska vara och sättet dem ska arrangeras på. 
Diverse självständiga eller i något sorts samarbete med SMU i 
Abrahamsbergskyrkan. Även arrangemang av data-lan togs upp. 
Man tog beslut att se över om detta var möjligt och om det finns 
något intresse för det. Det togs även beslut om att spelveckan ska 
arrangeras även i år. Vi måste dock jobba mer med att komma ut 
med informationen så att vi får dit mer folk och även folk som inte 
är så pass erfarna av spelandet. En resa till något konvent togs 
också upp. Mötesdeltagarna var positiva till detta och man kom 
överens om att titta närmar på det. En medlem förslog en 
gemensam resa till medeltidsveckan, något som möttes med 
tämligen mycket skeptsis. Möjligen blir detta aktuellt under nästa 
år.

10) En klar majoritet röstar för en sänkning av medlemsavgiften. Både 
40kr/år och 20kr/år föreslås. I en mycket jämn omröstning vinner 
20kr/år. Föreningen kommer även överens om att man ska 
införskaffa flera brädspel. Vilka spel det rör sig om och hur mycket 
pengar man ska lägga på det råder det skilda meningar om. Därför 
beslutas att man ska lägga uppe en lista i hemsidans forum där 
föreningens medlemmar ska kunna föreslå vad föreningen ska köpa 
in. Beslut tas även att man ska köpa in färre rollspelsböcker under 

http://www.tolvans-sf.se/


2006 eftersom föreningen redan har ett icke föraktligt lager av detta. 
Även ett förslag om att föreningen ska köpa in xbox kontroller och tv-
spel kommer upp. Man kommer dock överens om att man ska skriva 
upp önskemålen i redan nämnda forum. Ett noggrannare system för 
eventuella kontroller och spel måste då också finnas.

11) Severin Lindskogs valdes till utrikesansvarig. Vad denne ska göra är 
inte helt klart ännu. 

Kandidater till ordförandeposten 2006: Mattias Bermell Rudfelt 
                                                         Calle Svensson
Calle Svensson omväljs till ordförande ännu ett år.

Kandidater till vice ordförande 2006: Axel Theorell
                                                      Mattias Bermell Rudfelt
Mattias Bermell Rudfelt valdes till vice ordförande.

Kandidater sekreterare 2006: Olle Mellbourn
Olle Mellbourn väljs till sekreterare.  

Kandidater till kassör 2006: Johan Wengman
Johan Wengman väljs till kassör.

Kandidater till ledamot posten i styrelsen 2006: Oliver Hedge
                                                                      Tobias Reinhammar
Oliver Hedge väljs till ledamot.

Karin Kylén Wengman väljs till revisor.
12) Övriga frågor: Beslut fattas om att ett forum ska läggas upp på 

föreningens hemsida. Hemsidan ska även bli aktuellare och 
uppdateras oftare. 

13) Mötes avslutas av ordförande. 
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