
Tolvans Spelfo renings a rsmo te 2011 
Protokoll 

Dagordning 
1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
b. Mötets behörighet 
c. Val av mötets ordförande 
d. Val av mötets sekreterare 
e. Val av två personer att justera protokollet 

2. Redovisning 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
b. Ekonomisk berättelse för förra året 
c. Revisorernas berättelse för förra året 
d. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

3. Kommande året 
a. Årets verksamhetsplan 
b. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
c. Val av årets styrelse 
d. Val av årets revisor 
e. Val av årets valberedare 

4. Övriga frågor 
5. Mötets avslutande 

1. Formalia 

a. Mötets öppnande 
Calle Svensson öppnar mötet klockan 20:05 

b. Mötets behörighet 
Mötet fastställs vara behörigt kallat. 

c. Val av mötesordförande 
Calle Svensson väljs till mötesordförande. 

d. Val av mötesekreterare 
Oliver Hedge väljs till mötets sekreterare. 

e. Val av två personer att justera protokollet 
Victor Lundberg och Daniel Unelius väljs till justerare. 
  



 

2. Redovisning  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
Föreningen arrangerade 3 LAN för 15-30 person per gång samt arrangerade speldagar öppna för 
allmänheten i Sundbybergs bibliotek. 

b. Ekonomisk berättelse för förra året 
Tolvans Spelförenings utgifter låg på 25 000kr och hade inkomster på ca 20 000kr. 
Årets resultat: -5 000kr. 

c. Revisorernas berättelse för förra året  
Revisorn godkänner allt. 

d. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

3. Kommande året  

a. Årets verksamhetsplan 
Ordförande föreslår följande punkter: 

1. Storleken på styrelsen minskas till 5 poster. 

2. Ansvarsområden blir mer spridda över varje post för att minska belastning på ordföranden. 

3. Mer aktivitet ska stimuleras. Föreningen behöver fler aktiva medlemmar för att förhindra att 
lanen går med förlust. Calles Svensson föreslår marknadsföring på gymnasier för att få in nya 
medlemmar. 

Patrik Eriksson reserverar sig för att effekten kommer att vara liten. 

 

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen. 

b. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Utgifter Inkomster 

Hemsida, 700:- Medlemsavgifter, 0:- 

Ventrilo-server, 2000:- Bidrag, 8000:- 

Router, 5000:- LAN: 3000:- 

LAN, 20 000:-  

  

c. Val av årets styrelse  
Valberedningens förslag: 

Ordförande – Calle Svensson 

Kassör – Ludvig Lundberg 

Övriga ledamöter – Oliver Hedge, Daniel Unelius, Victor Lundberg 

 

Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 



d. Val av årets revisor  
Edvard All väljs till föreningens revisor. 

e. Val av årets valberedare  
Valberedning anses vara överflödigt. 

4. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

5. Mötets avslutande  
Calle Svensson förklarar årsmötet avslutat

 


