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Årsmöte Caosk-Esports - 2017-01-21
Organisationsnr: 802500-1978
Kontakt: info@caosk-esports.com
Adress: Dagsbergsvägen 140 lgh 1304, 603 51, Norrköping

Mötets dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande
5. Val av mötets sekreterare
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsår förra året
8. Ekonomisk berättelse förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisorer
15. Val av årets valberedare
16. Val av årets firmatecknare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Justerare 1

Justerare 2

X
________________________

X
________________________

Justerare 1 - Namnförtydligande

Justerare 2 - Namnförtydligande

Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
________________________

Madelen 'maadzie' Johansson
________________________
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1) Mötets Öppnande
Jocke 'Eroma' Nygren förklarar mötet öppnat
2) Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, se bilaga 1.
3) Mötets behörighet
Mötet förklarats behörigt
4) Val av mötets ordförande
Mötet förklarar Jocke 'Eroma' Nygren som ordförande
5) Val av mötets sekreterare
Mötet förklarar Anton 'k0nan' Nilsson som sekreterare
6) Val av två personer att justera protokollet
Mötet förklarar Elias 'Ellebojan' Ljungkvist och Madelen 'maadzie' Johansson att justera
protokollet
7) Styrelsens verksamhetsår förra året
Verksamhetsberättelsen har lagts till i handlingarna, se bilaga 2
8) Ekonomisk berättelse för förra året
Ekonomiska berättelsen har lagts till i handlingarna, se bilaga 3
9) Revisorn(as) berättelse för förra året
Revisorns berättelse har lagts till i handlingarna, se bilaga 4
10) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Ansvarsfrihet har beviljats förra årets styrelse
11) Årets verksamhetsplan
Verksamhetsplanen har lagts till i handlingarna, se bilaga 5
12) Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 0kr. Budgeten lades till i handlingarna, se bilaga 6
13) Val av årets styrelse
Ordförande: Jocke 'Eroma' Nygren
Sekreterare: Anton 'k0nan' Nilsson
Kassör: Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Ledamot: Ari 'Skip' Wiberg Widenfors
Ledamot: Robin 'Kneign' Moström
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14) Val av årets revisor(er)
Mötet valde Rasmus 'Rasse' Johansson till revisor
15) Val av Firmatecknare
Mötet valde följande personer att teckna firma enskilt:
Jocke Nygren, Elias Ljungkvist och Anton Nilsson
16) Val av årets valberedare
Inga valdes, mötet valde att styrelsen skall agera valberedare. Valberedning för att anta
serveradministratörer hanteras av ledamöterna som valdes i 13) Val av årets styrelse
17) Övriga frågor
Övriga frågor har lagts till i handlingarna, se bilaga 6
18) Mötets avslutande
Jocke 'Eroma' Nygren förklarar mötet avslutat
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Bilaga 1 – Röstlängd
Jonte 'Lanny' Hansson
Anton 'k0nan' Nilsson
Linus 'Cynical' Fredriksson
björn 'bjorn' bergström
Anton 'YourDizzle' Johansson
Jocke 'Eroma' Nygren
Ari 'Skip' Wiberg Widenfors
Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Rasmus 'Rasse' Johansson
carl 'Trefz' eklöf
Felix 'HasslarN' Cederström
Madelen 'maadzie' Johansson

Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse föregående år
Under årets gång, som varit ekonomiskt ostabilt, har styrelsen hållit hårt i pengarna vilket har lett till
att vi ej utökat antalet servrar samt lade ned Teamspeak när vår leverantör lade ned sin verksamhet.
Istället har vi prioriterat hemsidan och dess vidareutveckling samt optimerat våra spelservrar för att
locka nya medlemmar till sidan då det är våra medlemmar på sidan som är bidragsgivande för
föreningen. Istället för Teamspeak har vi satsat på Discord.
Året har varit relativt lugnt utan större incidenter. Vi har lyckats lösa diverse dispyter på bättre sätt
en tidigare och vi kan se en generell positiv trend i det håll vi utvecklas.
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Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning föregående år
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Bilaga 4 – Revisorn(a)s Berättelse
Allt ser ut att vara i god ordning. Jag föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. / Skip
Bilaga 5 – Verksamhetsplan
Spelservrar: Vi ska arbeta för att vidareutveckla våra spelservrar. Våra huvudsakliga mål skall vara att
få ned pingen på servrarna samt att locka spelare till de servrar som har sämre aktivitet. Vid
möjlighet kommer vi även att försöka få till 1 till spelserver, dock behöver inte detta nödvändigtvis
vara en CSGO server.
Hemsidan: Optimeringar skall göras för att snabba upp sidan. Det huvudsakliga problemet i dagsläget
är kopplingen mellan spelservrarnas databas och webbservern som måste ses över. Vidare utveckling
för att locka fler till sidan kommer att göras. Större integrering med sociala medier, t.ex facebook
notifikationer, skall ses över.
Projekt: Caosk Studios kommer förmodligen att läggas ned i brist på intresse. Styrelsen föreslår att
inga nya projekt tas upp förrän kompetens och intresse har säkerställts bland inblandade
CSGO Lag: Arbetet med att ta fram lag kommer att fortsätta, dock utan prioritet. Arbetet kommer att
ske in-officiellt tillsvidare.
Tävlingar: Vi planerar att ha flera tävlingar än tidigare år. Hur tävlingarna kommer att se ut är ännu
oklart men tävlingarna ska i de flesta fall kräva medlemskap för att locka bidragsgivande medlemmar.
Tävlingspriserna kommer att baseras på föreningens ekonomi vid varje separat tillfälle där
tävlingarna hålls.
Inkomstplan: Vi hoppas kunna hitta en ny sponsor samt rendera mer intäkter från affiliate program
under året. Då bidraget från Goodgame även kommer att vara större skall det täcka alla våra
nuvarande fasta utgifter utan problem.
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Bilaga 6 – Årsbudget
Notera att vi budgeten är baserad på ett estimerat bidrag från Goodgame. Notera även att denna
budget endast är en riktlinje som styrelsen kan komma att avvika ifrån om medlemmar vill starta nya
projekt eller om oväntade kostnader uppstår.

Bilaga 7 – Övriga frågor
Inga Övriga Frågor

