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Årsmöte Caosk-Esports 
Organisationsnr: 802500-1978 
Kontakt: info@caosk-esports.com 
Adress: Vårbyvägen 13, 632 23, Eskilstuna 

 
Mötets dagordning 
 
1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Mötets behörighet (är alla kallade två veckor innan mötet?) 

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 Firmatecknare 

16. Val av årets valberedare 

17. Övriga frågor 

18. Mötets avslutande 
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1) Mötets Öppnande 
Jocke 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 Nygren som ordförande 

 

5) Val av mötets sekreterare 

Mötet förklarar Anton Nilsson som sekreterare 

 

6) Val av två personer att justera protokollet 

Mötet förklarar Madelen Johansson och Elias Ljungkvist 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 
”Handlingarna ser ut att vara i god ordning. Jag rekommenderar att bevilja ansvarsfrihet.” – 
Fredrik Lundbom 

 

10) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Ansvarsfrihet har beviljats förra årets styrelse 

 
11) Årets verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen har lagts till i handlingarna, se bilaga 4 
 

12) Årets budget och fastställande av medlemsavgift  
Medlemsavgiften fastställdes till 0kr. Budgeten lades till i handlingarna, se bilaga 5 
 

13) Val av årets styrelse 
Ordförande: Jocke Nygren 
Sekreterare: Anton Nilsson 
Kassör: Elias Ljungkvist 
Ledamot: Alexander Larsson 
Ledamot: Christian Tjernström 
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14) Val av årets revisor(er) 

Mötet valde Ari Wiberg Windefors till revisor 
 

15) Val av Firmatecknare 

Mötet valde Anton Nilsson (199409307031) och Jocke Nygren (199407032276) att 
teckna firma var för sig. Se bilaga 7 för bifogad ID Handling. 
 

16) Val av årets valberedare 

Inga valdes, mötet valde att styrelsen skall agera valberedare. 
 

17) Övriga frågor 

Övriga frågor har lagts till i handlingarna, se bilaga 6 
 

18) Mötets avslutande 

Jocke Nygren förklarar mötet avslutat  
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Bilaga 1 - Röstlängd 

Elias Ljungkvist 
Anton Nilsson 
Jocke Nygren 
Christian Tjernström 
Marcus Hellström 
Kristoffer Strandberg 
Ari Wiberg Windefors 
Jonas Karlsson 
Madelen Johansson 
Linus Schedin 
Emil Sarling 
Erik Persson 
Rasmus Johansson 
Anton Knoke 
 
 
Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse föregående år 

 
Under 2015 har vi i styrelsen prioriterat expandering främst när det kommer till spelservrarna. Vi har 

arbetat mycket med att hitta de mod som våra spelare vill ha och även arbetat aktivt med att 

integrera hemsidan med spelservrarna. 

 

Under året har vi gjort en total renovering av vår webbplats. Mängder med nya funktioner, däribland 

guider, möjlighet att skapa teamspeak kanal från sidan, live information som loggar, statistik, kartor 

och antal spelare online direkt från våra spelservrar. Utöver alla nya funktioner har hemsidans look 

breddats och optimerats. 

 

Vårt lag har spelat för fullt och lagtröjor har beställts och betalats för. Musmattor är i design-process 

och övriga produkter som stickers har diskuterats. Vi hoppas kunna arbeta ännu mer med denna 

form av produktplacering kommande år. 

 

Det negativa detta år var incidenten då vår huvudadministratör fick avgå pga en intern dispyt. Vi har 

dock lärt oss av detta och skärpt våra krav och letar aktivt efter en ersättare.  
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Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning föregående år 

Årsredovisning 2015 

Inkomster     

Goodgame Bidrag            3 000,00 kr  

Sponsor Bidrag                         -   kr  

Donationer            4 128,64 kr  

Turneringar                         -   kr  

Totalt            7 128,64 kr  

   Utgifter     
Spelservrar                         -   kr  

Hemsida                102,32 kr  

Teamspeak            1 382,00 kr  

Tävlingar/Frakt                  90,00 kr  

Turneringar                         -   kr  

Övrigt   -             98,45 kr  

Totalt            1 475,87 kr  

   Resultat     

Inkomster            7 128,64 kr  

Utgifter            1 475,87 kr  

Resultat            5 652,77 kr  
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Bilaga 4 – Verksamhetsplan 
 
§ Spelservrar 

Vi vill expandera vårt utbud av spelservrar ytterligare och satsar på att öppna 1-3 servrar under 2016. 

Servrarnas mod och inställningar kommer att väljas gemensamt bland administratörer i forumet och 

sponsoravtal och priser kommer att diskuteras med watercooled alt nya sponsorer. Serverbokning 

för medlemmar är något vi ska titta närmare på. Vi ska även försöka få tag på temporär sponsring av 

spelservrar för just turneringar. 

§ Hemsidan 

Hemsidans nya design kommer att utvecklas ytterligare. En header med speciell information riktad 

mot inloggade användare kommer att läggas till. Ytterligare statistik kommer att arbetas med för att 

kunna utvecklas ytterligare. Inom en snar framtid hoppas vi även kunna lägga till mer innehåll från 

våra sponsorer. 

§ Teamspeak 

Vi kommer att försöka diskutera fram avtal för att sänka vårt nuvarande pris. 

§ CSGO Lag 

Vi ska försöka arbeta fram bättre möjligheter att stötta vårt lag. Planerade arbeten är att slutföra 

design och upptryck av egen musmatta samt föreningströjor som laget kommer att kunna ta del av. 

Utöver detta har vi budgeterat pengar och har även pengar sparade som ledningen, tillsammans med 

laget kommer att diskutera och planera för optimal användning. 

§ Tävlingar 

Tävlingar har budgeterats och kommer att utföras med jämna mellanrum under året. Priser, datum 

och tävlingstyp kommer att beslutas vid senare skede. 

§ projekt 

Vi kommer att starta upp arbetet med ett stort projekt (Caosk Studios) som ska vara en form av 

under-förening riktad mot spelintresserade med ett större grafiskt intresse. D.v.s. streamers, 

grafiker, och liknande. 

§ Inkomstplan 

Vi önskar höja våra intäkter och kommer bl.a. att försöka utveckla SMS-tjänster som erbjuder 

medlemmar och besökare simpla lösningar för att donera via SMS. Vi kommer även att försöka utöka 

vårt antal medlemmar för att fastställa ett större bidrag till kommande år.  
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Bilaga 5 – Årsbudget 
 
Notera att vi budgeterat 7000kr för spelservrar (motsvarar 1år för 5 servrar) trots att nuvarande 
servrar redan är förbetalda till i sommar. 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. 
 
 

Årsbudget 

Intäkter   2016 
Goodgame Bidrag    11 645,00 kr  

Totalt      11 645,00 kr  

   Utgifter   2016 
Spelservrar        7 000,00 kr  

Hemsida           200,00 kr  

Teamspeak        2 600,00 kr  

Tävlingar/Frakt           500,00 kr  

Turneringar        1 000,00 kr  

Övrigt           345,00 kr  

CSGO Lag           500,00 kr  

Totalt      12 145,00 kr  

   Resultat   2016 
Inkomster      11 645,00 kr  

Utgifter      12 145,00 kr  

Resultat   -       500,00 kr  
 
 
Denna budget visar -500kr vilket vi inte ska behöva oroa oss om då vi har ca 5000kr sparat sedan 
föregående år. 
 
Bilaga 6 – Övriga frågor 
 
§ Hur löses problemet med inaktiva admins? 
Statistik för att kunna följa aktivitet har installerats och kommer att användas vid senare skede för att 
begränsa tillåten inaktivitet. 
§ Förslag att intressera spelare att registrera sig på hemsidan 
”Sign Up Bonus”, Store Credits alt XP som användaren får när den registrerar sig 
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Bilaga 7 – Firmatecknare (ID Handling) 
 

 


