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Årsmöte Caosk-Esports - 2018-01-21  
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 
 
                       X 
________________________ 

Justerare 2 
 
                        X 
________________________ 

   

Justerare 1 - Namnförtydligande 
 
Elias 'Ellebojan' Ljungkvist 
________________________ 

Justerare 2 - Namnförtydligande 
 
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 
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13) Val av årets styrelse 
Ordförande: Anton 'k0nan' Nilsson  
Sekreterare: Jocke 'Eroma' Nygren  
Kassör: Elias 'Ellebojan' Ljungkvist  
Ledamot: Ari 'Skip' Wiberg Widenfors  
Ledamot: Felix 'HasslarN' Cederström  
Ledamot: Carl 'Trefz' Eklöf 
 

14) Val av årets revisor(er) 
Mötet valde Rasmus 'Rasse' Johansson till revisor 
 

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. 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 

Anton 'k0nan' Nilsson 
carl 'Trefz' eklöf 
Lukas 'Augander' Augander 
Jocke 'Eroma' Nygren 
Linus 'Cynical' Fredriksson 
Elias 'Ellebojan' Ljungkvist 
Ari 'Skip' Wiberg Widenfors 
Rasmus 'Cwasi' Svensson 
Felix 'HasslarN' Cederström 
Jonathan 'Lanny' Hansson 
 

Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse föregående år 

År 2017 var, som tidigare år, ett väldigt tufft år för föreningen. Många administratörer avgick, vissa 
blev avstänga för fusk. Under våren utvecklades föreningens anti-fusk flitigt, vilket resulterade i att vi 
rensade en stor mängd fuskare från våra servrar. Vi genomförde även en s.k "ban raid" där vi 
analyserade spelare noggrant för att sedan banna över 240 spelare på en och samma dag.  
Vidare utveckling under året lades på is i samband med bristande intresse hos utvecklare.   
Under tidig vår lade vi ned våran Teamspeak och övergick helt till Discord. 
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Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning föregående år 

  

 

Bilaga 4 – Revisorn(a)s Berättelse 

Allt ser ut att vara i god ordning. Jag föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. / Rasmus 'Rasse' Johansson  
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Bilaga 5 – Verksamhetsplan 
 
Spelservrar: Vi kommer att lägga ned den största verksamheten med spelservrar tills dess att vi 
funnit kompetens och intresse för serverhantering hos medlemmar. Möjligheten att driva 1-2 
spelservrar via VPS kommer att ses över och budgeteras för. Tjänst hos nuvarande serverhost upphör 
2018-01-31.  
  
Hemsidan:Ingen vidareutveckling av hemsidan planeras under årets gång. Skulle medlemmar visa 
intresse kan vi dock återuppta utvecklingen av hemsidan.  
  
Projekt:Inga nya projekt antas inför 2018. Vid intresse och uppvisad drift från medlemmar kan nya 
projekt dock startas upp, i mån av den ekonomiska situationen.  
  
CSGO Lag: Arbetet med att ta fram lag kommer ej att fortsätta då detta har visat sig fungera sämre 
tidigare. Spelare har tappat intresse och ekonomiska, samt personliga ansträngningar, har gått 
förlorade. Vi kommer dock med störst sannolikhet att skicka ett nytt "hobbylag" till Dreamhack 
Summer 2018 för att representera föreningen diverse turneringar.  
  
Tävlingar: Utspridda tävlingar kommer att ske i form av forumaktiviteter och/eller aktiviteter på 
spelservrarna, om någon av dessa kommer att finnas kvar.  
  
Inkomstplan: I samband med att vi lägger ned en större del av den mest kostsamma verksamheten 
kommer föreningen att ha mer pengar att röra sig med. Kapitalet kommer att användas främst till 
föreningens fasta utgifter, resterande kommer att användas sparsamt enl föreslagen årsbudget. Vi 
har dock estimerat att donationer kommer att minska drastiskt i samband med att vi stänger ned 
spelservrarna.  
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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 


