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Extra Insatt Årsmöte Caosk-Esports 
Organisationsnr: 802500-1978 
Kontakt: info@caosk-esports.com 
Adress: Dagsbergsvägen 140, 60351 Norrköping 

 

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. Motioner 

8. Mötets avslutande 

 

 

 

JUSTEARE 1: JUSTERARE 2: 

Elias Ljungkvist Madelen Johansson 

________________ ________________
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1) Mötets Öppnande 
Ordförande 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) Motioner 

Mötet har röstat fram förslag som presenteras i motion A1,A2,A3 och B3. Se bilaga 2 för samtliga 

motioner. 

Styrelseförslag, B3, blev framröstat där Ari ”Skip” Widenfors föreslogs till rollen Ledamot. Då Ari 

för närvarande är agerande revisor har han frånsagt sig rollen som ledamot men antagit 

uppgifterna som presenterats i motionen. 

8) Mötets avslutande 
Ordförande förklarar härmed mötet avslutat  
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Bilaga 1 - Röstlängd 
Ari "Skip" Widenfors 

Christopher "Barack" Larsen 

Linus "Cynical" Fredriksson 

Anton ”k0nan” Nilsson 

Elias "Ellebojan" Ljungkvist 

Jocke "Eroma" Nygren 

Rasmus "Rasse" Johansson 

Mustafa ''SNEKA'' Basil 

Fredrik "Johnny Rambo" Dahlqvist 

 

Bilaga 2 – Motioner 

 

Motion A1 

PROBLEM: 

Olikheter bland administratörer leder till dispyter 

 

LÖSNING: 

Förslag: 

Den demokratiska röstningen av samtliga admins läggs ned och istället röstas 2 valberedare fram 

som skall representera administratörernas röst tillsammans med styrelsen för att välja ut framtida 

administratörer. Valberedarna kommer då att få detta uppdrag i egenskap av styrelseledamöter som 

röstas fram årligen, därav kommer även vanliga medlemmar att kunna kandidera till rollen samt 

delta i röstningen. Serveradministratörer kommer fortsättningsvis endast att kunna kommentera 

ansökningar men utan att se andras kommentarer 

Motivering: En valberedning kommer inte att känna den ansökande på personlig nivå och kommer 

därför ha lättare att ta ett opartiskt beslut. Då valberedningen också består av de främsta 

medlemmarna kommer de också ha bäst möjlighet att göra ett välgrundat beslut baserat på det 

underlag som presenteras i samband med ansökan. En valberedning som består av ledamöter i 

styrelsen har större anledning att ta beslut efter föreningens bäst och kan handplocka de personer 

som skulle passa för rollen men även kunna arbeta tillsammans med nuvarande administratörer utan 

att dispyter behöver uppstå. Detta skulle även leda till att fler medlemmar tar del av årsmötet. 
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Serveradministratörernas kommentarer kommer att användas av styrelsen och valberedningen när 

beslutet tas. Att inte låta serveradministratörer se andras kommentarer gör att deras åsikter inte 

påverkas av varandra och kan även leda till mer vågade åsikter 

Verkställande process: Röstningen på sidan låses för administratörer och görs då endast tillgänglig 

för styrelsemedlemmar. I kommentarsflödet kommer sedan inställningar justeras så att man endast 

kan se sina egna kommentarer (med undantag för styrelsen/valberedningen som kommer att se alla 

kommentarer). Ett möte hålls för att besluta om temporär valberedning fram till dess att nästa 

årsmöte hålls där medlemmar kandiderar till rollen som ledamot med uppdraget att agera 

valberedning för administratör 

 

(Om förslag A blir nedröstat kommer en öppen diskussion starta där ett förslag B kommer att 
utformas. Om ingen mer förslag kan presenteras kommer styrelsen att gemensamt fatta ett slutgiltigt 
beslut.) 
 

Motion A2 

PROBLEM: 

Administratörer blir rapporterade för att bryta mot regler & missbruka sina rättigheter 

Förslag: 

Vid mindre isolerade överträdelser där bevis har försätts kommer administratören i fråga att få en 

varning via PM på hemsidan. Vid upprepande mindre överträdelser eller vid större överträdelse där 

styrelsen försätts med bevis så kommer administratören i fråga att bli av med sina rättigheter men få 

chansen att ansöka igen efter en period på 3 månader. 

Vid bevis av överträdelse kommer omständigheterna inte att påverka styrelsens beslut. D.v.s., 

styrelsen kommer att ta samma beslut oavsett tid på dygnet, antal spelare inne på servern eller vem 

som spelat på kontot som tillhört administratören. 

Högre uppsatta administratörer får välja att bli degraderad till vanliga administratörer eller att avgå 

med möjligheten att ansöka igen till vanlig administratör efter 3 månader. 

Kommandon som inte fyller en viktig funktion i spelet tas bort från samtliga administratörer. 

Motivering: En administratör som begår en mindre överträdelse kan ha gjort detta av misstag och får 

då en tillsägelse. Vid upprepande överträdelser eller större överträdelser har administratören i fråga 

inte agerat i föreningens bästa och bör då inte representera föreningen längre. Om en administratör 

dock är intresserad av rollen och ångerfull av sitt agerande har denna chans att återigen söka till 

rollen. 
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Högre administratörer har ett större ansvar och då varit en större del av föreningen med mer 

inflytande, detta betyder att personen med stört sannolikhet är en viktig del av föreningen med 

erfarenhet och meriter. Att ge denna person en möjlighet som vanlig administratör och då behålla 

personen inom organisationen kan då vara i föreningens bästa intresse. 

För att förhindra att kommandon används till syfte att roa sig själv eller andra spelare och inte i syfte 

att upprätthålla föreningens regler eller spelets flöde kommer kommandon som inte har en viktig 

funktionellt krav att tas bort. 

Verkställande process: Information om konsekvenser till missbruk av rättigheter läggs till på 

ansökningssidan för att kommande admins skall vara medvetna. PM skickas ut till samtliga 

nuvarande administratörer för att informera om konsekvenserna av missbruk. 

En s.k. override läggs till för samtliga kommandon i sourcebans så att kommandon som inte fyller en 

viktig funktion i spelet inte blir tillgängliga för serveradministratörer 

 

(Om förslag A blir nedröstat kommer en öppen diskussion starta där ett förslag B kommer att 
utformas. Om ingen mer förslag kan presenteras kommer styrelsen att gemensamt fatta ett slutgiltigt 
beslut.) 
 

Motion A3 

PROBLEM: 

Administratörer och huvudadministratörer kommer inte överens 

Förslag: 

Rollen huvudadministratör tas helt bort och ersätts med rollen servermanager. Servermanager 

kommer att ha tillgång till serverdatorn och dess databas för att kunna administrera och starta om 

dessa vid problem. Till skillnad från föregående roll som huvudadministratör kommer servermanager 

inte att få utökade rättigheter på spelservrarna och kommer inte heller att stå som ensam 

överordnad till serveradministratörerna. Istället kommer servermanagern att gå under styrelserollen 

ledamot och då tillsammans med styrelsen fatta gemensamma beslut. Samtliga föreningsmedlemmar 

kommer att kunna kandidera till rollen och rösta på kandidater vid årsmöte. 

Motivering: En huvudadministratör som ensam tar beslut har större sannolikhet att ta beslut med 

negativ inverkan än en gemensam styrelse som kan diskutera ärendet innan beslut fattas. En ensam 

huvudadministratör som även är direkt överordnad till ett flertal serveradmins löper även större 

chans att ta beslut som möjligen inte är i föreningens bästa intresse. 

Verkställande process: Samtliga huvudadministratörer får en ny titel på hemsidan och sätts som 

serveradmins i sourcebans. Vid nästa årsmöte kommer alla att få chansen att kandidera till rollen. 
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(Om förslag A blir nedröstat kommer en öppen diskussion starta där ett förslag B kommer att 

utformas. Om ingen mer förslag kan presenteras kommer styrelsen att gemensamt fatta ett slutgiltigt 

beslut.) 

 

Motion B1 

Styrelseförslag om Motion A1 Bifalls: 

 

Styrelsens förslag: 

Som tidigare nämnt så lägger vi i styrelsen fram ett eget och komplett val på en styrelse. Detta gör vi 

eftersom vi vet att en styrelse har en viktig uppgift och ska arbeta tillsammans som en grupp under 

ett helt år och då anser vi att personkemin spelar en väldigt stor roll. Det är viktigt att alla trivs bra 

ihop och kan arbeta tillsammans. 

 

Styrelsen håller ständigt utkik efter nya medlemmar som visar framfötterna och som visat stort 

intresse för Caosk-Esports och dess utveckling. 

 

Nick: Eroma 

Namn: Jocke Nygren 

Kandiderar som: Ordförande 

 

Nick: k0nan 

Namn: Anton Nilsson 

Kandiderar som: Sekreterare 

 

Nick: Ellebojan 

Namn: Elias Ljungkvist 

Kandiderar som: Kassör 

 

Nick: Skip 

Namn: Ari Wiberg Widenfors 

Kandiderar som: Ledamot (med uppdrag som valberedning för serveradmins) 

 

Nick: Kneign 

Namn: Robin Moström 

Kandiderar som: Ledamot (med uppdrag som valberedning för serveradmins) 
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Motion B2 

Styrelseförslag om Motion A3 Bifalls: 

 

Styrelsens förslag: 

Som tidigare nämnt så lägger vi i styrelsen fram ett eget och komplett val på en styrelse. Detta gör vi 

eftersom vi vet att en styrelse har en viktig uppgift och ska arbeta tillsammans som en grupp under 

ett helt år och då anser vi att personkemin spelar en väldigt stor roll. Det är viktigt att alla trivs bra 

ihop och kan arbeta tillsammans. 

 

Styrelsen håller ständigt utkik efter nya medlemmar som visar framfötterna och som visat stort 

intresse för Caosk-Esports och dess utveckling. 

 

Nick: Eroma 

Namn: Jocke Nygren 

Kandiderar som: Ordförande 

 

Nick: k0nan 

Namn: Anton Nilsson 

Kandiderar som: Sekreterare 

 

Nick: Ellebojan 

Namn: Elias Ljungkvist 

Kandiderar som: Kassör 

 

Nick: Skip 

Namn: Ari Wiberg Widenfors 

Kandiderar som: Ledamot (med uppdrag som servermanager) 

 

Nick: Kneign 
Namn: Robin Moström 
Kandiderar som: Ledamot (med uppdrag som servermanager) 
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Motion B3 

Styrelseförslag om Motion A1 & A3 Bifalls: 

 

Styrelsens förslag: 

Som tidigare nämnt så lägger vi i styrelsen fram ett eget och komplett val på en styrelse. Detta gör vi 

eftersom vi vet att en styrelse har en viktig uppgift och ska arbeta tillsammans som en grupp under 

ett helt år och då anser vi att personkemin spelar en väldigt stor roll. Det är viktigt att alla trivs bra 

ihop och kan arbeta tillsammans. 

 

Styrelsen håller ständigt utkik efter nya medlemmar som visar framfötterna och som visat stort 

intresse för Caosk-Esports och dess utveckling. 

 

Nick: Eroma 

Namn: Jocke Nygren 

Kandiderar som: Ordförande 

 

Nick: k0nan 

Namn: Anton Nilsson 

Kandiderar som: Sekreterare 

 

Nick: Ellebojan 

Namn: Elias Ljungkvist 

Kandiderar som: Kassör 

 

Nick: Skip 

Namn: Ari Wiberg Widenfors 

Kandiderar som: Ledamot (med uppdrag som servermanager och valberedning för serveradmins) 

Nick: Kneign 

Namn: Robin Moström 

Kandiderar som: Ledamot (med uppdrag som servermanager och valberedning för serveradmins) 

 


