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Årsmöte Caosk-Esports - 2020-01-21

Organisationsnr: 802500-1978
Kontakt: info@caosk-esports.com
Adress: Blockstensgatan 13 lgh 1001 Co Anton Nilsson, 603 86, 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

________________________

________________________

Justerare 1 - Namnförtydligande

Justerare 2 - Namnförtydligande

Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
________________________

Carl 'Trefz' Eklöf
________________________
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1) Mötets Öppnande
Anton 'k0nan' Nilsson 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 Anton 'k0nan' Nilsson som ordförande
5) Val av mötets sekreterare
Mötet förklarar Jocke 'Eroma' Nygren som sekreterare
6) Val av två personer att justera protokollet
Mötet förklarar Elias 'Ellebojan' Ljungkvist och Carl 'Trefz' Eklöf 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: Anton 'k0nan' Nilsson
Sekreterare: Jocke 'Eroma' Nygren
Kassör: Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Ledamot: Carl 'Trefz' Eklöf
14) Val av årets revisor(er)
Mötet valde Ari 'Skip' Wiberg Widenfors till revisor
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15) Val av Firmatecknare
Mötet valde följande personer att teckna firma:
Jocke Nygren, Elias Ljungkvist och Anton Nilsson
16) Val av årets valberedare
Inga valdes, mötet valde att styrelsen skall agera valberedare.
17) Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes under mötet
18) Mötets avslutande
Anton 'k0nan' Nilsson förklarar mötet avslutat
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Bilaga 1 – Röstlängd
Anton 'k0nan' Nilsson
Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Jocke 'Eroma' Nygren
Carl 'Trefz' Eklöf
Ari 'Skip' Wiberg Widenfors
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse föregående år
2019 har varit ett lugnt år då föreningen varit ganska vilande. Stora delar av verksamheten har
präglats av inaktivitet, som varit ett resultat av den ekonomiskt oroliga situationen föreningen
försattes i under 2018 p.g.a. Goodgame.
De större förändringarna som skett under 2019 har varit uppdatering på hemsidan. Under
höst/vinter 2019 har vi bl.a. implementerat API ifrån Sverok för automatisk importering av
medlemmar till Sverok Ebas. Därutöver har diverse rättningar och ändringar av kod skett.
Spelservrarna har varit online under vår och delvis under sommar. Vissa ändringar och uppdateringar
har skett på både HNS Blocks och Minigame. En ny blockmaker har implementerats på HNSBlockserver, och många uppdateringar av plugins har skett på MG-Server, som fick en hel remake.
Dessvärre gick stora delar av uppdateringen för MG-Servern förlorad i en dataförlust. Sedan detta
har servrarna varit offline.
Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning föregående år
Föreningens ekonomiska situation har varit mycket god under 2019. Överskottet har använts för att
köpa in Jerseys, tryckta musmattor och för att genomföra vissa uppdateringar av hemsidan. Vissa
resurser har också lagts på utveckling av plugins till spelservrarna, samt hosting för spelservrar som
var online under första halvan av året. Notera att dessa delar kategoriseras tillsammans under
rubriken "spelservrar".
Styrelsen använder dock kapitalet sparsamt tills dess att man tagit fram en verksamhetsplan med
tydligare mål.
Se bilaga online:
http://caosk-esports.com/files/protokoll/ekonomisk-ber%C3%A4ttelse-2019.jpg
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Bilaga 4 – Revisorn(a)s Berättelse
Allt ser ut att vara i god ordning. Jag föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. / Ari Wiberg Widenfors
Bilaga 5 – Verksamhetsplan
Spelservrar: Intresse och kompetens saknas för att driva spelservrar inom CSGO. Tills dess att intresse
och engagemang visats av föreningsmedlemmar lämnas denna punkt vilande.
Hemsidan: Viss vidareutveckling måste antas då sidan använder en daterad metod att interagera
med databasen. Detta är ett större projekt som kommer att kräva resurser.
Projekt: Inga nya projekt antas inför 2020. Vid intresse och uppvisad drift från medlemmar kan nya
projekt dock startas upp, i mån av den ekonomiska situationen.
ESport Lag: P.g.a. intressebrist finns det i dagsläget inget lag. Styrelsen ser dock att detta skulle vara
av intresse och kommer att hålla ögonen öppna för potentiella kandidater att fylla denna plats. Vilket
spel som laget spelar är också något som kan diskuteras då det nödvändigtvis inte måste vara CSGO.
Tävlingar: Utspridda tävlingar kommer att ske i form av forumaktiviteter och/eller aktiviteter på
spelservrarna, om/när dessa servrar dras igång och blir aktiva. Eventuellt kommer tävlingar att kunna
hållas i andra spel än CSGO.
Inkomstplan: I samband med det överskott vi fått ifrån 2018/2019 så har föreningen en relativt god
ekonomi. Vi ser dock att kapitalet används sparsamt tills dess att föreningen har ett tydligare mål.
Föreningen kommer att fortsätta rapportera medlemmar till Sverok för att få medlemsbidrag som
huvudsaklig inkomstkälla.
Bilaga 6 – Årsbudget
Notera att budgeten är baserad på ett estimerat bidrag från riksförbundet. Denna budget är endast
är en riktlinje som styrelsen kan komma att avvika ifrån om medlemmar vill starta nya projekt eller
om oväntade kostnader uppstår.
Se bilaga online:
http://caosk-esports.com/files/protokoll/%C3%85rsbudget%202020.PNG

