Sweden

Årsmöte Caosk-Esports - 2019-01-21
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

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: Anton 'k0nan' Nilsson
Sekreterare: Jocke 'Eroma' Nygren
Kassör: Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Ledamot: Carl 'Trefz' Eklöf

Sweden

14) Val av årets revisor(er)
Mötet valde Ari 'Skip' Wiberg Widenfors 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 om stadgeändring och bilaga 8 för stadgar
2019
18) Mötets avslutande
Jocke 'Eroma' Nygren förklarar mötet avslutat
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Bilaga 1 – Röstlängd
Anton 'k0nan' Nilsson
Martin 'MLML' Lindholm
Jonathan 'Lanny' Hansson
Elias 'Ellebojan' Ljungkvist
Carl 'Trefz' Eklöf
Jocke 'Eroma' Nygren
Madelen 'maadzie' Johansson
Ari 'Skip' Wiberg Widenfors

Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse föregående år
2018 har, precis som tidigare år, varit ett tufft år. Föreningen har lidit av de bekymmer som florerat
inom förbundet, och p.g.a. eventuell uteblivet bidrag blev föreningen tvungen att lägga ned större
delen av verksamheten. Detta innebar att vi fick säga upp våra spelservrar och lägga arbetet på is tills
vidare. Under slutet av året har styrelsen dock återupptagit vissa verksamhet och bl.a. startat upp
Minigame-servern på nytt, fast som beta.
Bilaga 3 – Ekonomisk redovisning föregående år
Föreningen förväntade sig inget bidrag p.g.a. de händelser som skett inom riksförbundet, och gjorde
därav om budgeten för att återspegla de drastiska åtgärder som vi tvingades vidta. Detta innebar att
vi lade ned spelservrar och endast budgeterade 3000kr för detta, till skillnad från föregående år då vi
budgeterat ca 8000kr för spelservrar.
Vi fick dock bidraget till sist, och dessa pengar har därav blivit ett överskott för året som återspeglas i
resultaträkningen. Viss delar av detta oförväntade bidrag har föreningen använt för att försöka rusta
upp en server där vår hemsida och spelservrar hostas för tillfället.
Se bilaga online:
http://caosk-esports.com/files/protokoll/Ekonomisk-Ber%C3%A4ttelse-2018.jpg
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Bilaga 4 – Revisorn(a)s Berättelse
Allt ser ut att vara i god ordning. Jag föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. / Rasmus 'Rasse' Johansson
Bilaga 5 – Verksamhetsplan
Spelservrar: Vi kommer att försöka återuppta vår verksamhet med spelservrar. Stor vikt ligger i att
hitta en erfaren och villig person att hantera dessa servrar. Under december och även under januari
detta år har styrelsen satt upp en miljö där en utvecklare redan nu kan starta arbetet för att rusta
upp våra spelservrar.
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. Hemsidan migrerades
dock till en ny leverantör under december förra året, vilket frigör vissa resurser som kan komma att
användas för att täcka denna kostnad.
Projekt:Inga nya projekt antas inför 2019. Vid intresse och uppvisad drift från medlemmar kan nya
projekt dock startas upp, i mån av den ekonomiska situationen.
CSGO 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.
Tävlingar: Utspridda tävlingar kommer att ske i form av forumaktiviteter och/eller aktiviteter på
spelservrarna, om/när dessa servrar dras igång och blir aktiva.
Inkomstplan: I samband med det överskott vi fått ifrån 2018 så har föreningen en relativt god
ekonomi. Vi ser dock att kapitalet används sparsamt då det fortfarande finns vissa oroligheter i
förbundet Goodgame. Det är ännu inte helt klart om MUCF kommer att bevilja kommande bidrag
och vissa diskussioner finns om att byta till ett annat riksförbund under året.
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%202019.jpg
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Bilaga 7 – Övriga frågor
Motion: Ändring av stadga §16 Stadgeändring
Styrelsen yrkar för att ändra föreningens stadga gällande stadgeändring (§16). En viss del i paragrafen
skall strykas, se nedan överstruken text:
”§16 Stadgeändring. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste
ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget
delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av
föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17)
kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten”
Denna ändring görs för att föreningen i senare skede skall kunna, med viss enkelhet, byta
föreningsform. Detta krävs om föreningen beslutar att byta riksförbund, vilket kan komma att ske
inom en snar framtid då oroligheter florerar inom förbundet Goodgame.
-

Motionen röstades igenom enhälligt och de uppdaterade stadgarna har bifogats nedan, se
bilaga 8
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Bilaga 8 – Stadgar 2019

§1 Föreningens namn Caosk Esports
§2 Föreningens säte Eskilstuna
§3 Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Goodgame
§4 Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel samt främja samverkan
mellan spelare.
§5 Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende
§6 Verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december
§7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till
föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan
avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs
avstängningen eller så utesluts medlemmen.
§8 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut
som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör,
sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i
styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträde sker direkt efter valet. Valbar är medlem i
föreningen.
§9 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer.
Valbar är en person som inte sitter i styrelsen. Revisorer behöver inte vara medlemmar av föreningen
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera
valberedare. Valbar är accepterad medlem i föreningen.
§11 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 januari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För
att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande
ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte.
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet (är alla kallade två veckor innan mötet?)
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsår förra året
7. Ekonomisk berättelse förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Årets verksamhetsplan
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisorer
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte. Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar
kräver det ska styrelsen tillkalla extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt
det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor
innan mötet ska hållas. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan
annan person utses att teckna föreningens firma.
§14 Rösträtt. Endast accepterade, närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har
endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget
annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt
närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§16 Stadgeändring. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen
antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av
föreningens stadgar om syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande
beslut på två på varandra följande årsmöten
§17 Upplösning. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att
upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst
fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas.
Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska
ske beslutas på sista årsmötet.

