Årsmöte SKA Attemark 2014-03-07
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet
1. Närvaro, och fastställande av röstlängd för mötet:
Alla närvarande är betalande medlemmar och därför röstberättigade
Sofia Andreasson
Sara Öberg
Mikael Blomstrand
Ida Cliff
Kim Ericsson
Andreas Erlandsson
Tuve Hammer
Marina Hägg
Rikard Hellström
Louise Lindehoff
Anders Palm
Cecilia Lindström
Anna Petersson
Malin Tjerngren
Andreas Toytziaridis
Eskil Velander
Ola Widell
Minna Nilsson
2. Fråga om mötets rättmätiga utlysande. Godkänns.
3. Fastställande av dagordning. Godkänns.
4. Val av mötesordförande, och sekreterare för mötet. Till ordförande valdes Marina
Hägg och som sekreterare Cecilia Lindström
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. Eskil Velander och Mikael Blomstrand
valdes till justeringsmän.
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och
balansräkning
Resultaträkning uppläst av Mikael Blomstrand; förlust på 849 SEK.
53 betalande medlemmar idag. Resultaträkning ligger som bilaga till protokollet.
Verksamhetsberättelse uppläst av Marina Hägg. Revideras enligt medlemmars
önskemål. Verksamhetsberättelsen ligger som bilaga till protokollet.
Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen och resultaträkning kan godkännas.
7. Framläggande av revisionsberättelse.
Tuve Hammer presenterade revisionsberättelsen.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljade styrelsen 2013 ansvarsfrihet.
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9. Fastställande av medlemsavgift och giltighetstid. Nya medlemsavgifter i
Nordmark som begär 400 SEK för medlem med tidningar, 50 SEK per
huvudmedlem och 25 SEK per familjemedlem är nu gällande.
Vanlig medlem
150 SEK
(Attemark, Nordmark, SCA Silversparren digitalt)
Familjemedlem
125 SEK
(Attemark, Nordmark, SCA, Silversparren digitalt)
Vanlig medlem med tidning
500 SEK
(Attemark, SCA, Normark, Silversparren och Dragon’s
Tale i papperskopia)
Ungdomsmedlem
100 SEK
(Attemark, Nordmark, SCA, Silversparren digitalt)
Ungdomsmedlem med tidningar
450 SEK
(Attemark, Nordmark, SCA, Silversparren och Dragon’s
Tale i papperskopia)
Barn under 13 år
Befriade från avgift*
*Barn under 13 år är befriade från avgift, men det måste lösas rent
medlemstekniskt.
Giltighetstid. Vi har alltid kört 12 månader löpande.
Beslut att de nya medlemsavgifterna och att giltighetstiden löper under 12
månader togs enhälligt.
10. Framläggande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
Marina Hägg presenterade en muntlig verksamhetsplan för 2014. Tillägg att
medlemmarna önskar ett lokalt evenemang till hösten gjordes.
Mikael Blomstrand presenterade budgetförslaget för år 2014.
Beslut att dessa är godkända togs enhälligt av mötets deltagare. Budget och
verksamhets plan ska ligga som bilaga till detta protokoll.
11. Val av styrelse
Årsmötet beslutar att valberedningens förslag väljs i klump som följer:
Ordförande Marina Hägg
Vice Ordförande/Ersättare Cecilia Lindström
Kassör Mikael Blomstrand
Sekreterare Minna Nilsson
Ledamot Louise Lindehoff
Ledamot Rikard Hellström
Ledamot Malin Tjerngren
Ledamot Ola Widell
12. Fastställande av firmatecknare. Marina Hägg och Mikael Blomstrand tecknar
föreningens firma var för sig
13. Val av revisionsgrupp. Årsmötet beslutar att Tuve Hammer och Anders Palm
sitter som revisionsgrupp med Tuve som sammankallande.
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14. Behandling av inkomna motioner.
Förslag till policy av ersättarpost i styrelsen.
”då vi har ett läge där medlemmar vill slåss i Kron/Furstetornering så föreslår jag
(Ola Widell aka Sir George FitzHume) att vi skall på ersättarplats kunna rösta in
en ”direkt” ersättare till Drotsen som kan ta över om hon/han skulle vinna
Kron/Furste.
Detta förslag är ingen ändring i stadgar eller något som skulle förändra hur vi i
föreningen arbetar - mer en försäkran om att vi har en fungerande organisation
inför Dubbelkrig och om någon skulle vinna Krontorneringen”
Förslaget godkänds.
15. Val av valberedning. Årsmötet beslutar att Helena Ericsson och Ola Widell blir
valberedning.
16. Vid mötet väckta frågor. Förslag att utöka antal ämbetsmän.
Förslag webminister: Minna Nilsson
Förslag att vi ska ha två webministrar för att det är en stor post
Krönikör för tidningen Tidningen
Pysselträffar inför Knäcke
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet
_______________________
Ordförande Marina Hägg

_________________________
Sekreterare Cecilia Lindström

_______________________
Justerare Mikael Blomstrand

__________________________
Justerare Eskil Velander
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