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Introduktion
Välkommen på årsmöte för Samspel – Karlshamns främsta förening för spel på bräde!
Du är en av alla våra medlemmar och det är du som avgör vilken riktning föreningen kommer att ta det
närmaste året. Det här mötet kommer avgöra vad vi ska göra, hur vi ska göra det och vem som ansvarar
för att det blir gjort. Ditt deltagande är viktigt och vi som håller i mötet hoppas att du ska ta vara på
chansen att bidra med just dina klokheter.
Årsmötet för en ideell förening är styrt och strukturerat utifrån stadgar från tidigare årsmöten och vi har
ett antal punkter som vi ska behandla. Utöver de punkter som alltid dyker upp har alla medlemmar
möjlighet att komma med egna förslag till verksamheten. Om du läser det här så är det för sent att skicka
in motioner till just årets möte, men det finns alltid möjlighet att presentera dina förslag under punkten
”Övriga frågor”.
Eftersom årsmötet är det demokratiskaste vi har så finns det en hel del ord som kan vara bra att känna
till. Du behöver inte vara orolig om du inte kan alla ord och termer, under mötet kommer vi presentera
varje steg i ordning och ta den tid vi behöver för att du ska hänga med i vad som händer.
Vi kommer även ha paus under mötet där det blir lunch och utdelning av utmärkelser. Möten är inte bara
roliga de är viktiga också
Tack för att du är med och gör Samspel till den bästa förening vi kan ha!

_____________________________________

_______________________________

Martin Svensson, valberedning

Rasmus Åkesson, ordförande
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Liten ordlista
Här är begreppen som vi (kanske) använder oss av när vi har årsmöte. Om det skulle dyka upp något som
inte står med här, säg till.
Acklamation – Det vanligaste sättet att fatta beslut på. När ordförande frågar om ett yrkande säger du
högt och tydligt ”Ja!” om du vill att det ska bifallas eller avslås.
Ajournera – Att ta paus i mötet. Vi skjuter på mötet i några minuter.
Att-sats – En mening som utgör yrkandet i en motion, dvs det som vi röstar om.
Avslag – att neka ett yrkande, dvs att inte godkänna förslaget. Röstning om avslag sker alltid efter röstning
om bifall.
Beslut – Mötet ”går till beslut” innan faktisk omröstning. Detta sker genom acklamation där ordförande
frågar om mötet är redo att gå till beslut.
Bifall – Att godkänna ett yrkande vid omröstning. Röstning om bifalll sker alltid före röstning om avslag.
Bordläggning – Att skjuta upp en fråga till ett senare möte.
Dagordning – Listan över punkter som vi behandlar på mötet.
Enkel majoritet – Mer än hälften av de lagda rösterna i en omröstning.
Enhälligt – När alla på möstet röstar likadant.
Firmatecknare – Person som har rätt att teckna avtal eller göra utbetalningar i föreningens namn.
Förtroendevalda – De som röstas fram till styrelseposter, valberedning samt revisorer.
Justera/justerare – Kontrollera att protokollet för mötet stämmer med vad som beslutades. Protokollet
är giltigt först efter justering.
Jämkning – När två yrkanden slås samman av de som lagt förslaget. Mötesordföranden kan föreslå
jämkning innan beslut.
Kallelse – Det meddelande du ska ha fått i god tid innan mötet så att du vet att det är möte, när det är
möte och var det är möte.
Kontrapropositionsvotering – Förutom att vara det längsta ordet i det här dokumentet är det en process
där motstående yrkanden ställs mot varandra för att få fram ett slutligt yrkande att rösta om.
Propositionsordningen bestäms av ordföranden och beslutas av mötet.
Ledamot – Person som valts att sitta i styrelsen.
Lägga något till handlingarna – Innebär att frågan skrivs ned i protokollet utan vidare diskussion eller
beslut. Ofta handlar det om rapporter från styrelse och revisorer.
Mandatperiod – Tidsperiod som förtroendevald. Vi kommer mest ha mandatperioder som sträcker sig
fram till nästa årsmöte.
Motion – Förslag som skickats till årsmötet av medlem, styrelse, valberedning eller revisor.
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Motionsstopp – Det går inte längre att skicka in motioner. För årets möte är denna gräns 31 januari.
Nominering – Ett förslag på personer som ligger till grund för förtroendeval.
Omröstning – Kan vara antingen öppen med handuppräckning eller sluten med lappar. I personval är det
sluten omröstning, men mötesdeltagare kan begära sluten omröstning i alla frågor – sluten votering.
Ordningsfråga – En fråga som gäller strukturen på mötet. Går före alla i talarlistan.
Paragraf – Ett stycke i föreningens stadgar.
Plenum – Alla med rösträtt samlas i samma rum för att diskutera.
Presidium – De som leder mötet (mötesordförande, sekreterare, rösträknare)
Protokoll – Det dokument som sekreteraren skriver som visar alla beslut vi fattar på årsmötet.
Replik – Kort inlägg av person som känner sig personligt påhoppad. Replik går före talarlistan och får
endast bemöta påhoppet, inte föra argument kring frågan.
Revision/revisor – Granskning av styrelsens verksamhet under året.
Röstlängd – Lista med de som får rösta.
Sakuppysning – Fakta som kan vara av nytta för pågående diskussion. Går före talarlistan och får endast
upplysa, inte argumentera.
Stadgar – De regler som styr hur Samspel fungerar, vem som kan bli medlem etc. Det är bara årsmötet
som kan ändra i stadgarna.
Suppleant – Personer som ersätter ordinarie ledamot om de skulle vara frånvarande vid styrelsemöte.
Talarlista – Lista över de som vill tala i en viss fråga. Ordföranden håller koll på talarlistan.
Verksamhetsplan – Den plan som styrelsen ska arbeta utefter under kommande år.
Verksamhetsberättelse – Redogörelse fråns tyrelsen över vad som hänt under året.
Votering – Omröstning. Skiljer sig från acklamation i det att en mötesdeltagare begär votering
(handuppräckning) eller sluten votering (lappar) t.ex. om hen uppfattar beslutet annorlunda än
ordförande.
Yrkande – Ett annat ord för förslag. Det är yrkanden vi röstar om på årsmötet. Det går att tillföra yrkanden
på motioner under mötet.
Yrkandestopp – Det går att sätta tidsstopp för nya yrkanden. Under det här mötet är det fram till beslut.
Övrig fråga – En motion som inkommer under sittande möte efter motionsstopp. För att bifallas måste
frågan få två tredjedelars majoritet. Om det gäller stadgeändring måste mötet enhälligt bifalla frågan.
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1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av föreningens ordförande, för närvarande: Rasmus Åkesson.
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2. Fastställande av röstlängd
Enligt stadgarna har endast medlem rösträtt på årsmötet.
Handlingar: Röstlängd för Samspel 2017

Yrkande
1…att fastslå röstlängden

Röstlängd för Samspel 2017
Röstberättigade medlemmar 2017 (lista genererad 6 februari):
Anders Alléus, Carl Andersson, David Andreasson, Emil Appelros, Elliot Arrenäs, Jonathan Arrenäs, Petra
C Arrenäs, Smilla Arrenäs, Jens Bergenholtz, Kim Bergenholtz, Tobias Berntsson, Ida Bertilsson, Måns
Billing, Ludwig Blomqvist, Joakim Boivie, Josefine Burman, Benjamin Danbrant, Linus de Petris, Vidar de
Petris, Ocean Eliasson, Albin Eneroth, Johan Eng, Jesper Engelmartin, Victor Engelmartin, Andreas
Engström, Johan Eriksson, Viktor Eriksson, Olle Fagerlund, Anders Falk, Calle Fransson, Max Friberg, Kevin
Frigård, Henrik Giang, Madeleine Gottfridsson, Sofia Gullström, Martina Gustavsson, Pär Hammarstrand,
Anders Hansson, Henrik Hasselberg, Link Hirvelä, Mattis Holma, Victoria Idström, Anton Janzen, Jimmy
Janzon, Adin Jasarevic, Louise Johansson, Vilmer Johansson, Emma Johnsson, Johannes Jormanainen,
Frida Korsberg, Henrik Kragh, Dan Kärrholm, adam larsson, Emma Larsson, Philip Leinvall, Michael Levall,
Emelie Limér, Matilda Lindestrand, Nathalie Lund, Pontus Löfberg, Ludo Meijerink, Sebastian Nielsen,
John Nilsson, Marie Nilsson, Fredrik Nyrell, Chloe Näslund, Jesper Olofsson, Markus Olofsson, Karl Olsson,
Niklas Olsson, Oliver Omarsson, Lukas Omdal, Ida Persson, Johanna Petersson, Nicklas Pettersson,
Alexander Poon, Wilmer Randsepp, André Remen, Jesper Ringberg, Fredric Rosenlund, Katarina Ross,
Björn Rundquist, Eric Runesson, Sofia Singh, Martin Stockhaus, Felix Svensson, Martin Svensson, Niklas
svensson, Jennifer Tónlist, Roger Tónlist, Anna Tunek, Philip Undin, Matilda Wahlström, Rasmus Åkesson,
Victor Åkesson, Daniel Östman
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3. Mötets behörighet
Mötet bedöms behörigt utifrån föreningens stadgar. §11 ur stadgarna: ”För att vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg.”
Rösträtt bestäms i §14 i föreningens stadgar: ”Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på
årsmöte.”

Yrkande
1…mötet ska räknas som behörigt.

Dokumentation av utskick
2016-11-15: Kallelsen med uppgift om plats och tid för årsmötet skickades ut till samtliga medlemmar och
revisor via mail. Kallelse gick även ut publikt via Facebook och samspel.nu.
2017-02-02: Påminnelse skickades ut via SMS till föreningens medlemmar.
2017-02-06: Dagordning och handlingar mailades ut till medlemmar och revisor.
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4. Val av mötesfunktionärer
Mötet ska välja en mötesordförande som ska hålla i talarordningen, sköta omröstning och hålla
diskussionen vid respektive fråga.
Mötet ska även välja en sekreterare som dokumenterar de beslut mötet tar. Vanligtvis för sekreteraren
endast in förslag som fått bifall. Ordningsfrågor (rast, att det är dags för beslut, ordningsregler etc.) brukar
inte heller dokumenteras i protokollet.
Justerare läser efter avslutat möte igenom protokollet och berättar för mötessekreteraren om något
verkar vara fel. Vanligtvis rättar sekreteraren till de fel som finns. Om justerare och mötessekreterare är
oense går det att skriva in båda perspektiven i det slutliga protokollet.
Rösträknare räknar röster vid votering.

Yrkande
1…välja Hannski Bengtsson till mötesordförande
2…välja Måns Billing till mötessekreterare
3…välja _____________ och ____________ till justerare tillika rösträknare
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5. Fastställande av dagordning
Dagordningen är det dokument som visar vilka frågor vi kommer behandla under mötet

Yrkande
1…fastställa dagordningen
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6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
Handlingar: Verksamhetsberättelse 2016.

Yrkande
1…lägga Verksamhetsberättelse 2016 till handlingarna.
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Verksamhetsberättelse 2016
Under årsmötet 2016 beslutades det att föreningens uppdrag under året skulle utgå från tre punkter:
möjligheter av andra bidrag; främja spelandet för alla samt jobba med genus och vidgad rekrytering. Här
kommenterar styrelsen dessa mål.
Kolla på möjligheter av andra bidrag
Samtliga mål är starkt sammankopplade och vissa mål gör andra mål möjliga. En förutsättning för att
expandera och växa som förening, oavsett om det gäller medlemsantal eller aktiviteter, är bidrag i form
av resurser. Resurser kan vara pengar, tid eller material. Under året har styrelsen sökt och fått beviljat
medel för rekrytering av nya medlemmar som är unga och/eller kvinnor. Bidragsgivare har varit
Sparbanken i Karlshmans Näringslivsstiftelse.
Bidraget har möjliggjort reklam för föreningen på bion och här vill vi förtydliga att detta färdigställdes sent
under året. Vi förväntar oss att effekten av denna reklam syns på allvar först under 2017.
Vi har även sökt andra finansiella bidrag för projekt som inte blivit beviljade. Det har inte påverkat
pågående verksamhet men har heller inte möjliggjort nya projekt och evenemang.
Inför spellovet deltog vi i Sveroks nationella satsning och fick material att använda i vårt eget evenemang.
Vi har även genomfört en studicirkel tillsammans med NBV i Pokémon-kortspelet. Något som gett nya
medlemmar såväl som pengar till föreningen.
Främja spelandet för alla
Tillsammans med Brädspelskaféet har vi identifierat pris och tillgänglighet som två stora trösklar för
människor att ta sig över när det gäller brädspel. Pris handlar främst om kostnad för spel som hobby.
Tillgänglighet innebär bl.a: Geografisk plats föreningen anordnar saker på, tillgänglighet till lokaler, språk
i spel och instruktioner samt åldersbegränsning på komplexa spel.
Vi har lyckats få fler att spela spel genom att, tillsammans med Brädspelskaféet få ned pris på deras
spelhyra från 50 kr/dag och 300 kr/månad till 30 kr/dag resp. 150 kr/månad. Detta har vi gjort i
förhoppningen om att få fler att våga pröva och fortsätta spela spel. Vi har även förhandlat fram ett årskort
för föreningsmedlemmar: 500 kr för att spela ett helt år.
Vi har även fått upp antalet Magic-tillfällen där Friday Night Magic står främst. Ett evenemang som vi
håller varje vecka, helt gratis för alla.
Vad gäller tillgänglighetsaspekten har vi jobbat mindre aktivt och ser det som en utmaning för framtiden
att fortsätta arbeta med. Vi har Brädspelskaféet som främsta tillhåll och dit kommer få Karlshamnsbor
och personer som är hjulburna på något vis kommer inte in alls i lokalen.
Jobba med genus och vidgad rekrytering
Den ansökan vi fått beviljat blev utformad med två målgrupper i åtanke: Kvinnor och personer under 26
år (Sveroks åldersgräns för ’ungdom’). De pengar vi fått har vi använt för att köpa årskort på
Brädspelskaféet och vi har hittills gjort åt ca hälften av de pengarna. Denna satsning har gett föreningen
fler medlemmar, och framförallt har vi sett en ökning i de grupper vi velat nå: Kvinnor och ungdomar. I
årets början hade vi 0 kvinnliga medlemmar och i slutet av året har vi 24 stycken. Detta motsvarar drygt
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25 % av föreningens medlemmar. Målet var 25 %. Målet för andelen ungdomar har varit 60% och den
siffran håller vi i slutet av året med liten marginal.
De evenemang som främst lockar en annan publik är de evenemang som inte nödvändigtvis handlar om
tävling och prestation. Sherlock har varit ett uppskattat evenemang där deltagarna till större del varit ickemedlemmar och kvinnor än vid turneringar i kortspel.
Vi ser arbetet som lyckat. Vi är fullt medvetna om de små marginalerna och vill tydliggöra att det är ett
intensivt arbete som ligger bakom varje rekryterad medlem.
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7. Ekonomisk berättelse för 2016
Handlingar: Ekonomisk berättelse 2016

Yrkande
1…lägga Ekonomisk berättelse 2016 till handlingarna.
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Ekonomisk berättelse 2016
Den ekonomiska berättelsen visar hur Samspels ekonomi sett ut under 2016. Här hittar du en sammanställning av intäkter och utgifter i förhållande till budgeten.

Resultaträkning 2016
Inkomster 2016
Post
Kapital från 2015
Medlemsavgifter 2016, 31 st.
Bidrag Sparbanken
NBV Sydost, studiecrikel & kulturbidrag
Sverok, verksamhetsbidrag
Studiecrikel – avgift
SUMMA

Summa
3 500 kr
3 100 kr
62 000 kr
2 370 kr
160 kr
300 kr
71 430 kr

Utgifter 2016
Post
Årsmöte
Avgifter, Nordea 4 st.
Draft, årsmöte
RFID-läsare och -taggar
Reklam, Bio Metropol
Årskort, Brädspelskaféet
SUMMA

Summa
225 kr
6 kr
1 784 kr
3 215 kr
7 420 kr
13 000 kr
25 650 kr

Kapital 2017:
45 780 kr.
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8. Revisorernas berättelse för 2016
Handlingar: Revisionsberättelse 2016

Yrkande
1…lägga Revisionsberättelse 2016 till handlingarna.
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Revisionsberättelse 2016 Föreningen Samspel
På årsmötet 28/2 antogs enligt punkt 13 på protokollet tre centrala mål för föreningen.




Möjligheter till bidrag
Främja spelandet för alla.
Jobba med genus och vidgad rekrytering

Under verksamhetsåret har föreningen erhållit bidrag av 62 000 kr, arrangerat återkommande event i
olika spel som Netrunner, Magic: The Gathering, Warhammer med mera, där det förekommit
marknadsförda träffar för nybörjare, men också träffar för mer rutinerade spelare. Detta i ett ömsesidigt
syfte mellan att bevara och utveckla verksamheten. Styrelsen har dessutom använt en rationell summa
pengar för att intressera en bredare krets genom att under begränsade intervall erbjuda gratis årskort på
Brädspelscafét i Karlshamn till flickor/kvinnor, av anledning att denna grupp visat sig vara underrepresenterad i föreningen. Föreningen har investerat i en reklamkampanj som med stolthet kan åskådas
på biografer i Karlshamn och Ronneby med en väl komponerade logga. Sist men inte minst har föreningen
ökat i medlemmar från 12 personer till närmare 100.
Vid granskning av föreningen Samspel räkenskaper för tiden 2016-01-01 - 2017-12-31 har jag funnit dessa
i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det
kvarstående värdet på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens
värdehandlingar uppvisats.
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke
anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den
tid som revisionen omfattar.

____________________________
Martin Svensson, revisor
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9. Ansvarsfrihet för 2016 års styrelse
Mötet ska besluta om att göra personerna i styrelsen 2016 ansvarsfria det som de redovisat i dokument
som revisorer och medlemmar haft tillgång till. Det går inte att bli ansvarsfri från sådant som inte är
redovisat. Om mötet anser att styrelsen vanskött föreningen under mandatperioden kan de neka
ansvarsfrihet och kräva skadestånd av styrelsen.

Yrkande
1…att bevilja styrelsen för 2016 ansvarsfrihet
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10.

Motion: Stadgeändring - medlemskap

Av: Styrelsen
Bakgrund
Vid administration av medlemmar och avgifterna som hör till har vi uppmärksammat att stadgarna som
styr medlemskapet upplevs som svårtolkade. Det gäller specifikt styckena om tid, medlemsavgift och
utträde ur förening.
Syfte
Förslaget syftar till att förtydliga stadgarna som beskriver medlemskap i Samspel. Tanken är att underlätta
för den enskilde medlemmen så att det inte längre är någon fråga om vad som krävs för att bli medlem
eller hur länge medlemskapet gäller.
Förslag
Vi föreslår en omformulering av stadgarna där det framgår att en person är medlem fram till årsskiftet
och att medlemsavgiften måste vara betald för att personen ska räknas som medlem. Formuleringen utgår
från de uppdaterade standardstadgar som Sverok tillhandahåller medlemsföreningar.

Yrkande
1…att nuvarandre stadgetext
”§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap
genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en
skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är
gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste
diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.”
ändras till
”§7 Medlemskap
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift.
Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.
Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till
styrelse eller valberedning.
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Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade
hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.
§8 Avslutande av medlemskap
Medlemskapet gäller tills vidare.
En medlem som vill gå ur föreningen ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte
personen som medlem längre.
En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta
om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i
frågan om sin uteslutning.
Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.”
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11.

Motion: Playmats till föreningen

Av: Lukas Omdal
Bakgrund
Vid turneringar som anordnas av föreningen har vi stora möjligheter att synas och att göra reklam för oss
själva. Det är ett tillfälle att rekrytera nya medlemmar. Jag upplever att föreningen just nu kan synas mer.
Ett sätt att lyfta föreningen vid turneringar är att låta vår logotyp synas på olika sätt. Ett sätt är att skaffa
playmats med loggan på.
Syfte
På ett enkelt sätt marknadsföra föreningen på de event vi anordnar.
Förslag
Jag föreslår att styrelsen ska undersöka möjligheten till att skaffa dubbla playmats med vår logotyp som
vi kan använda vid kortspelsturneringar.

Yrkande
1… styrelsen undersöker möjligheten att införskaffa dubbla playmats med föreningens logotyp på.
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12.

Motion: Mer Magic

Av: Lukas Omdal, Johan Eriksson
Bakgrund
Vi upplever att de stående evenemangen för Magic fungerar väl. Vi ser nu stora möjligheter för fler sorters
evenemang och möjlighet att utöka spelarbasen ytterligare. Vi ser även möjlighet att hålla rankade
turneringar som i längden kan leda till kval inför pro tour.
Ett steg i att hålla turneringar på högre nivåer är att ha domare tillgängliga. Det finns visst intresse bland
föreningsmedlemmar idag att utbilda sig till domare. Med domare kan vi anordna fler typer av
turneringar.
Ett annat fokus bör vara nya spelare och för det ser vi ett behov av fler strukturerade introdagar.
Syfte
Stärka Magic-scenen i Blekinge och på sikt hålla tävlingar inför pro tour.
Förslag
Vi ser två behov under året.
Vi föreslår dels att föreningen anordnar en studiecirkel med målet att utbilda Magic-domare.
Vi föreslår även att föreningen ska hålla Magic-evenemang utöver nuvarande stående evenemang: Friday
Night Magic, Prerelease och Gameday.

Yrkande
1… styrelsen ansvarar för att ta fram en studiecirkel med mål att utbilda Magic-domare.
2… styrelsen ser över och utvärderar nya initiativ till Magic-evenemang med syfte att locka nya spelare.
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13.

Årets verksamhetsplan

Handlingar: Förslag verksamhetsplan 2017

Yrkande
1…verksamhetsplanen för 2017 fastställs enligt underlaget.
2…
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Förslag verksamhetsplan 2017
Mål för verksamhetsåret
Samspels medlemmar är vår viktigaste resurs. Med initiativrika och drivna människor får vi en utvecklande
och aktiv förening. Samspels explosiva tillväxt under 2016 är följden av ett hårt arbete med värvning av
spelintresserade människor i alla åldrar. Detta arbete behöver fortsätta för att vi ska få se fler spektakulära
evenemang med spel som utgångspunkt. Under 2017 ska vi nå fler personer och fokus vid rekrytering
behöver fortsatt ligga på unga och kvinnor. Det är också av största vikt att personer känner att de vill bli
medlemmar. Slutligen är det viktigt att få varje medlem att känna sig välkommen och att alla känner att
de vill och kan bidra till föreningens verksamhet och fortsatta utveckling.
Medlemsantal
1: Föreningen ska ha minst 150 medlemmar där minst 60% är ungdomar och minst 40% är kvinnor.
2: Se över sättet på vilket en person ansöker om medlemskap samt utvärdera olika typer av
medlemskap.
3: Aktivt arbeta för att förtydliga vad varje individ bidrar med genom sitt medlemskap i Samspel.
De evenemang vi för närvarande håller har fått fäste både bland medlemmar och för personer som ännu
ej är medlemmar. Med ett ökat antal medlemmar med olika bakgrund och intresse kan föreningen göra
fler nya evenemang som lockar än fler typer av människor. Där samlarkortspel och figurspel idag utgör
föreningens kärnverksamhet ska vi utveckla verksamheten kring fler typer av spel.
Evenemang
1: Under året anordna 2 spelträffar varje månad som är öppna för allmänheten och som inte utgår
från samlarkortspel eller figurspel.
2: Under kulturnatten anordna ett Escape the Room tillsammans med Teatersmedjan och
Brädspelskaféet.
Ekonomi
Ekonomi ska inte begränsa verksamheten. Finns det bra idéer och engagemang så finns det få hinder att
genomföra fantastiska spelträffar, tävlingar och andra tillställningar. För de evenemang som behöver gå
utöver det vanliga ska föreningen aktivt söka medel från nya finansiärer. Föreningen har under 2016
huserat billigt i de lokaler vi nyttjat och vi har växt utan att se över arbetsbelastning. För att inte bli
överraskade behöver vi arbeta pro-aktivt för att finansiera vår fortsatta långsiktiga verksamhet.
1: Utvärdera befintlig finansiering och söka ny finansiering som behövs vid kortsiktiga projekt:
Evenemang, tävlingar, resor.
2: Aktivt söka medel för de långsiktiga regelbundna kostnader som kommer att åläggas föreningen:
Lokalhyra, revision, administration.
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14.

Budget 2017

Handlingar: Förslag till budget 2017

Yrkande
1…fastställa budget 2017 enligt Förslag till budget 2017
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Förslag till budget 2017
Inkomster 2017
Post
Kapital från 2016
Varav Sparbankens bidrag för rekr.
Medlemsavgifter 40 st.
Sverok, verksamhetsbidrag
Sverok, medlemsbidrag
Studiefrämjandet, studiecirklar & kulturevenemang
Sverok Kalmar/Blekinge, Escape the Room
SUMMA

Summa
45 780 kr
38 365 kr
4 000 kr
1 500 kr
1 500 kr
10 000 kr
15 000 kr
77 780 kr

Utgifter 2017
Post
Årsmöte
Avgifter, Nordea 4 st.
Medlemsvärvning (årskort)
Inköp material (spelmattor)
Lokalhyra
Escape the Room, kulturnatten
SUMMA

Summa
3 000 kr
6 kr
38 365 kr
5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
71 371 kr

Outnyttjat kapital:
6 409 kr.
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15.

Fastställande av medlemsavgift

Mötet ska besluta om medlemsavgiften för personer som vill bli medlemmar i föreningen.

Yrkande
1…avgiften för föreningsmedlemmar i bidragsgrundande ålder 6-25 år ska vara 0 kr per år.
2… avgiften för föreningsmedlemmar i icke bidragsgrundande ålder ska vara 100 kr per år.
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16.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2017

Mötet ska besluta om ett antal ledamöter i styrelsen.
Mötet ska besluta om ett antal suppleanter i styrelsen.

Yrkande
1…antalet ledamöter i styrelsen 2017 fastslås till fyra stycken (utöver ordförande).
2…antalet suppleanter till styrelsen 2017 fastslås till en.
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17.

Val av styrelse 2017

Styrelsen utgörs av de personer som under året ska göra verklighet av verksamhetsplan med hjälp av
budgeten. Det är dessa personer som är ansvariga för föreningens verksamhet under verksamhetsåret.
Under årsmötet väljs endast person till ordförande-posten. Under konstituerande möte väljs övriga
ledamöters funktioner.
Handlingar: Valberedningens förslag av styrelse 2017

Yrkande
1…välja Rasmus Åkesson till ordförande.
2…välja Johan Eriksson till ledamot.
3…välja Sebastian Nielsen till ledamot.
4…välja Marie Nilsson till ledamot.
5…välja Roger Tónlist till ledamot.
6…välja Eric Runesson till suppleant.
7…
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Valberednings förslag till val av styrelse 2017
Förslagens grundvalar vilar på styrelsens förmåga att kunna utveckla och bevara föreningen Samspel
utifrån medlemmarnas intresse. Förslagen är därför motiverade utifrån att skapa en sammansättning med
individer som innehar olika intressen och spetskunskaper. Målet är dessutom att de förtroendevalda i en
vid bemärkelse ska representera medlemmarnas olika åsikter.
Val av ordförande
Rasmus Åkesson (omval)
Motivering: Till sin förmåga att knyta kontakt med övriga inom området och använda dessa för att
utveckla verksamheten i medlemmarnas största nytta. En dessutom till synes outtröttlig förmåga att
genuint engagera sig i nya spel ses som en mycket värdefull egenskap.
Val av ledamöter
Johan Eriksson (nyval)
Motivering: Som aktiv medlem i Samspel utvecklat den sociala arenan mellan människor genom spelet
Magic: The Gathering ser vi fortsatt potential för fortsatt utveckling och bevarande inom området.
Sebastian Nielsen (nyval)
Motivering: Som aktiv medlem i Samspel utvecklat den sociala arenan mellan människor genom spelet
Warhammer: Age of Sigmar ser vi fortsatt potential för fortsatt utveckling och bevarande inom området.
Marie Nilsson (nyval)
Motivering: Som aktiv medlem i Samspel utvecklat den sociala arenan mellan människor genom spelet
Netrunner ser vi fortsatt potential för fortsatt utveckling och bevarande inom området.
Roger Tónlist (omval)
Motivering: Som genom sitt entreprenöriella förhållningssätt möjliggör en sund utveckling i till föreningen
genom rekrytering, genus-tänk och marknadsföring. Dessutom har en väsentlig komponent i
styrelsearbetet gestaltats genom ett väl genomförande av de idéer som uppkommit under
verksamhetsåret.
Suppleanter
Ludo Meijerink
Eric Runesson
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18.

Val av årets revisor

Mötet ska välja en person som föreningens revisor.
Valberedningen föreslår Martin Svensson till föreningens revisor.

Yrkande
1…välja Martin Svensson till föreningens revisor.
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19.

Val av årets valberedare

Mötet ska välja personer som under året förbereder förslag till styrelse 2018.
Valberedningen föreslår Martin Svensson (sammankallande), Elliot Arrenäs och Johanna Petersson till
valberedning.

Yrkande
1…välja Martin Svensson till valberedare.
2…välja Elliot Arrenäs till valberedare.
3…välja Johanna Petersson till valberedare.
4…
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20.

Övriga frågor

Övriga frågor och tankar utifrån dagens möte.
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21.

Mötets avslutande

Föreningens ordförande förklarar årsmötet avslutat.
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