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Dagordning 2019-03-24 
 

§1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna 

§2. Behörighet 
Har mötet kallats till i enlighet med vad stadgarna säger? Har alla medlemmar fått kallelse? Röstning 
Johan Kyrkeryd utses till rösträknare: 
Antal deltagare 6 stycken 

§3. Val av ordförande för mötet 
Val av mötesordförande: Adrian Pålsson 

§4. Val av sekreterare för mötet 
Val av sekreterare: Johan Kyrkeryd 

§5. Val av två protokolljusterare för mötet 
Val av protokolljusterare: David Svensson och Anton Melin 

§6. Fastställande av dagordning 
Kan vi godkänna dagordningen och är det några övriga frågor? - Ja 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen gås igenom utav Adrian. 

§8. Revisorns berättelse 
Revisor-Mats revisorsberättelse läses upp. 

§9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Nuvarande styrelseledamöter lägger sina röster. Kvarvarande är Dejan Nedic och David Svensson. 

 2 röstar för ansvarsfrihet, 0 emot. 
§10. Motioner 

Motion 1: Medlemsavgift 
 Motionen läggs till handlingarna. Inget beslut tas nu. 

Motion 2: Motion om styrelsestorlek till årsmöte 
 Motionen har diskuterats. Ett förslag till stadgeändring har tagits upp där vi vill ta bort rollen som sekreterare. 

Vi ska ändra i våra stadgar till att vi ska ha minst: 1 ordförande, 1 kassör och 1 ledamot. Övriga ledamöter kan 
väljas in vid behov eller intresse. Styrelsen på konstituerande styrelsemöte bestämmer vilka roller dessa 
ledamöter ska ha. 

§11. Årets verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen presenteras 

● 2 LAN per år 
● Uppstartsmöte och eventuell igångsättning av projektet. 
● Förhoppningsvis Lussebandyn 
● Montern på Medeltidsmarknaden 
● Eventuellt ett WoW Classic LAN 

§12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Budget och medlemsavgifter diskuteras.  

● Oklar budget just nu men inga större förändring sedan 2018 års årsredovisning. 
● Medlemsavgiften röstas fram till 0:-  
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§13. Val av årets styrelse 

Ordförande: Adrian Pålsson 
Kassör: Anton Melin 
Sekreterare: Kevin Elf 
Ledamot 1: Kristoffer Blomstrand 
Ledamot 2: Dejan Nedic 
Suppleant 1: Andreas Kvick 
Suppleant 2: David Svensson 

§14. Val av årets revisor 
Mats Olell väljs till revisor. 

§15. Val av årets valberedare 
Johan Kyrkeryd och Erik Jansson 

§16. Övriga frågor 
● Marknadsföringsfrågor 

○ David Svensson önskar att MCAs marknadsföring för LAN-verksamheten ökar för att nå till fler 
suspects och prospekts. Vi diskuterar hur vi ska gå tillväga för att nå ut till fler. Ett sätt kommer 
delvis vara genom projektet. 

○ Det visar sig att David Svensson kan Photoshop. Mötesdeltagarna och den nyligen tillsatta 
styrelsen utser David Svensson till Marknadsföringsanimatör, Marknadsföringsassistent och 
Skribent. 

○ Dejan Nedic utses i samma veva till Marknadsföringsansvarig. 
○ Johan Kyrkeryd utses till Korrekturläsare, Skribent och Marknadsföringsassistent gällande 

marknadsföringen. Kevin vill också vara med! 
○ Vår webbplats måste ses över och uppdateras. Instagramkonto måste fixas och vi måste vara 

mer aktiv på bland annat Twitter, Instagram och Snapchat. 
Marknadsföringsfrågan ska tas upp på nästa styrelsemöte. 

● Projektet 
Möte för projektet ska hållas nu på tisdag (26/3). Mer information kommer längre fram. 

§17. Mötet avslutas 
Mötet avslutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolljusterare       Protokolljusterare 
David Svensson       Anton Melin 
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