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Leaf Gaming Västerås Årsmöte 2018

Närvarande:
Jonathan Vahlkvist (röstberättigad)
Oskar Larsson (röstberättigad)
Björn Lindh (röstberättigad)
Adam Ahlin (röstberättigad)
Christoffer Nilsson (röstberättigad)
Plats: Leaf Gaming’s Teamspeak (leafgaming.teamspeak3.com)

§1 Mötets öppnande
Ordförande Jonathan Vahlkvist förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande
Jonathan Vahlkvist valdes till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare
Adam Ahlin valdes till mötessekreterare.

§4 Val av person att justera protokollet
Björn Lindh & Oskar Larsson valdes att justera mötesprotokollet.
§5 Godkännande av dagordning
Mötet godkände mötets dagordning med punkten §11.1 som tillägg.

§6 Fastställande av röstberättigade deltagande
Mötet beslutade att alla deltagande är röstberättigade.

2018-02-12 KL 20:00

§7 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet ansågs behörigt då kallelsen gått ut i tid till alla medlemmar och
information har publicerats på hemsidan.

§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Ordförande Jonathan Vahlkvist och kassör Christoffer Nilsson presenterade
årets ekonomiska berättelse samt årets verksamhetsberättelse. Se bilaga 1.
Berättelserna godkändes av mötet.

§9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Ordförande Jonathan Vahlkvist läste upp revisor Adam Reginas uttalande:
”Vid granskning av Leaf Gaming Västerås räkenskaper för perioden
2017-01-01 - 2018-12-13 har jag funnit att dessa har varit i sin
ordning. Genom olika stickprov så har jag funnit att de intäkter och
kostnader som finns bokförda är styrkta med respektive
verifikationer. Med anledning av detta så ser jag ingen anledning
att inte föreslå mötet att yrka styrelsen för 2017 ansvarsfrihet.”

§10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2017.

§11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§11.1 Beslut om kommande NorthSpawn satsning och arvode.
Styrelsen presenterade motionen ”NorthSpawn satsning”. Mötet
beslutade att godkänna motionen enligt följande:
”Vid genomförande av NorthSpawn skall föreningen i enlighet med
dess syfte att främja gräsrotens e-sport, bistå och främja
NorthSpawn med alla föreningens resurser och kompetens som
styrelsen anser nödvändigt. Föreningen skall även under perioden
2018-06 - 2018-08 om möjlighet finns arvodera en styrelsemedlem
som kommer att arbeta 50% med Leaf Gaming’s
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föreningsutveckling och 50% med NorthSpawn’s e-sportturneringar.
Detta anser mötet är rimligt då NorthSpawn är ett påtänkt stort
evenemang i Västerås, där föreningen har sitt säte. Därför anses det
rimligt att Leaf Gaming skall vara en ledande part i arbetet med att
främja NorthSpawn och e-sporten i Västerås. Styrelsen skall ta fram
ett anställningsförslag med rimligt arvode i enlighet med Sverok’s
standard. Motionen bifalles.”

§12 Val av ordförande
Mötet valde Jonathan Vahlkvist till ordförande.

§13 Beslut om ansökan av medlemskap i svenska e-sportförbundet
Mötet beslutade att den blivande styrelsen skall ansöka om medlemskap i
svenska e-sportförbundet.

§14 Val av kassör
Christoffer Nilsson valdes till kassör.

§15 Val av övriga ledamöter
Björn Lindh valdes till ledamot.

§16 Val av sekreterare
Adam Ahlin valdes till sekreterare.

§17 Val av revisor
Oskar Larsson i systerföreningen Gamerclub valdes till revisor.
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§18 Val av valberedning
Mötet valde att styrelsen skall sköta valberedningen.

§19 Budget
Kassör Christoffer Nilsson presenterade 2018 års budget. Se bilaga 2. Mötet
godkände budgeten.

§20 Mötets avslutande
Ordförande Jonathan Vahlkvist förklarade mötet avslutat.

