Leaf Gaming Västerås Årsmöte 2016
Dagordning
1. Mötets öppnande
Leaf Gaming’s ordförande Jonathan Vahlkvist hälsar alla välkomna.
2. Fastställande av närvaro
Närvarande: Christoffer Nilsson, John Mattsson, Jonathan Vahlkvist, Björn Lind, Joel Litén.
3. Mötets behörighet
Mötet beslutar att mötet är behörigt.
4. Fastställande av röstlängd
Alla närvarande är berättigade till en röst var.
5. Val av mötesordförande
Björn Lind valdes till mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
Jonathan Vahlkvist valdes till mötessekreterare
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
Ordförande Jonathan Vahlkvist redovisade vad som hänt under året och mötet godkände
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen finns bifogad.
9. Ekonomisk rapport 2015
Ordförande Jonathan gick igenom kostnadsgrafen och redovisades årets kostnader. Mötet
godkände den ekonomiska rapporten för 2015.
10. Revisorsrapport 2015
Revisor Oscar Forsgren närvarar inte och har inte hunnit fastställa revisionsberättelsen.
Mötet godkänner att ta emot revisionsberättelsen i efterhand. (Vid publiceringsdatum så
finns revisionsberättelsen bifogad).
11. Styrelsens ansvarsfirhet
Mötet bifaller styrelsen preliminär ansvarsfrihet. Om revisionsberättelsen yrkar annat ska
detta avgöras vid ett extrainkallat årsmöte. (Vid publiceringsdatum så finns
revisionsberättelsen publicerad).
12. Motion: Projektbidrag
Jonathan Vahlkvist redovisar Motionen Projektbidrag. Motionen går ut på att medlemmar ur
föreningen får skicka in ansökningar om diverse projekt. Mötet röstar för bifall.
Mötet röstar för att höja budgeten från 10.000:- till 20.000:-.

13. Motion: CS:GO-lag
Mötet beslutar att ta det som det kommer. Mötet lämnar öppet för att ansluta ett nytt
CS:GO-lag, men även för att sponsra enstaka lag till större turneringar.
14. Fastställande av medlemsavgift för 2016
Medlemsavgiften fastställs till 0:-.
15. Fastställande av budget 2016
Mötet beslutade att godkänna och fastställa budgeten. (Budgeten finns bifogad)
16. Fastställande av arvodering
Mötet fastslår: Arvodet bestämdes till 50% av ett prisbasbelopp. Ca 14.000:- i månaden från
Juli-Januari. Om pengar finns så kommer det att bli en arvoderad. Detta beslutas i Juni på ett
styrelsemöte.
17. Val av revisor för 2016
Joel Litén valdes till revisor för 2016.
18. Val av ordförande för 2016
Jonathan Vahlkvist valdes till ordförande för 2016.
19. Val av kassör för 2016
Christoffer Nilsson valdes till kassör för 2016.
20. Val av ledamöter för 2016
Adam Ahlin valdes till ledamot för 2016.
John Mattsson valdes till ledamot för 2016.
21. Val av sekreterare för 2016
Björn Lind valdes till sekreterare för 2016.
22. Övriga frågor
Joel Litén ställde en fråga om CS:GO-laget, och John Mattsson besvarade frågan.
Joel Litén frågar om hur det blir med kontor, som var på tal förra årsmötet. Jonathan
Vahklkvist svarar att andra kostnader prioriterades men om det finns ekonomi i framtiden så
är det fortfarande intressant vid en expansion.
23. Ordet är fritt
Björn Lindh uppmuntrar till att arrangera fler LAN. Mötet fastslår att om pengar finns så ska
föreningen försöka arrangera ett LAN under årets gång. Men detta är frivilligt och får tas som
det kommer. Joel Litén tycker inte att det ska arrangeras något LAN i Sala.
24. Justering av protokoll
Christoffer Nilsson och Joel Litén valdes att justera protokollet.
25. Mötets avslut
Mötesordförande Jonathan Vahlkvist tackar alla för sitt deltagande och förklarar årsmötet för
2016 avslutat.

