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Årsmöte Caosk-Esports - 2021-01-21
Organisationsnr: 802500-1978
Kontakt: info@caosk-esports.com
Adress: Sätervägen 23, Co Anton Nilsson, 618 33, Kolmården

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
________________________

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. Valberedning för att anta
serveradministratörer hanteras av ledamöterna som valdes i 13) Val av årets styrelse
17) Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18) Mötets avslutande
Anton 'k0nan' Nilsson förklarar mötet avslutat
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Bilaga 1 – Röstlängd
Anton 'k0nan' Nilsson
Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Carl 'Trefz' Eklöf
Jocke 'Eroma' Nygren
Ari 'Skip' Wiberg Widenfors
Jonathan 'Lanny' Hansson

Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse föregående år
2020 har präglats av pandemi och föreningen har därav också haft en väldigt låg profil. Vi har sparat
merparten av resurserna och planerar att driva på föreningen mer under kommande år, då
pandemins restriktioner förhoppningsvis minskar.
Under året har vi dock påbörjat arbetet med den nya hemsidan.
Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning föregående år
Föreningen har fått ett väldigt lågt bidrag (3150kr) då väldigt få medlemmar förnyade sitt
medlemskap under 2020. Pengarna har spenderats på fasta avgifter för domän, hosting och konto
(swedbank). Totalt sett har föreningen gått back 786kr under året. Föreningen har dock fortfarande
ett bra kapital då man har större besparingar ifrån tidigare år.
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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: Precis som föreg. år så saknas intresse och kompetens för att driva spelservrar inom
CSGO. Tills dess att intresse och engagemang visats av föreningsmedlemmar lämnas denna punkt
fortsatt vilande.
Hemsidan: Man kommer att arbeta med den nya hemsidan som vi planerar att lansera under
vår/sommar.
Projekt: Inga nya projekt antas inför 2021. Vid intresse och uppvisad drift från medlemmar kan nya
projekt dock startas upp, i mån av den ekonomiska situationen.
ESport Lag: Lite intresse har visats av lag som kontaktat föreningen via facebook under slutet av
2020. Styrelsen planerar att hålla ett fysisk möte där vi bl.a. kommer att diskutera möjligheten att
anta ett lag. Tills dess att en tydlig plan tagits fram lämnar föreningen det dock öppet för medlemmar
att föreslå lag/bild lag och ansöka.
Tävlingar: Utspridda tävlingar kommer att ske i form av mindre forumaktiviteter och utlottningar.
Någon mindre tävling i discord/spel kan komma att ske då intresse visas av flera medlemmar.
Inkomstplan: Vi har fortsatt överskott ifrån 2018/2019 som kommer att kunna täcka upp föreningens
fasta avgifter. Föreningen kommer fortsatt att söka om medlemsbidrag av Sverok.
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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.

