Protokoll för Den moroniska föreningens (DMF) årsmöte 2016-01-31
Sekreterare: Mattias Rehle
Justeringsman: Nils-Martin Lundsgård

1. OFMÖ
Ställföreträdande ordförande Nils-Martin Lundsgård förklarar mötet öppnat.

2. Upprättande av röstlängd
Mötet bestod av 7 röstberättigade medlemmar.
Röstlängden godkändes av årsmötet och bifogas detta protokoll.

3. Föredragningslistans godkännande
Föredragningslistan nedan godkändes av årsmötet:
1. Årsmötet förklaras öppnat
2. Upprättande av röstlängd
3. Föredragningslistans godkännande
4. Verksamhetsberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Yrkande på ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
7. Proposition från styrelsen: Ändring av föreningens stadgar
8. Val av styrelse
9. Val av revisorer
10. Eventuella motioner
11. Övriga frågor
12. Årsmötet förklaras avslutat

4. Verksamhetsberättelsen
Ställföreträdande ordförande Nils-Martin Lundsgård gick igenom vad som hänt i föreningen
under det gångna året. Årsmötet godkände denna verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen bifogas detta protokoll.

5. Ekonomisk redogörelse för 2015
Nils-Martin Lundsgård presenterade en sammanfattning av ekonomin för föreningen under
2014, som visade negativt resultat. Den ekonomiska sammanfattningen bifogas detta
protokoll.
Revisorer Gustav Weberup och Christian Henriksson gick igenom revisionsberättelsen. Inga
oegentligheter hade skett och de rekommenderade årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen. Den skriftliga revisionsberättelsen bifogas detta protokoll.

6. Yrkande på ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

7. Proposition: förslag till ändringar av föreningens stadgar
Nils-Martin Lundsgård gick igenom styrelsens proposition om ändring av stadgarna. I första
hand rörde det sig om att ta bort formuleringarna om ständig medlem och hedersmedlem i
stadgarna.
Dessutom föreslog styrelsen att storleken på styrelsen minskas till tre personer. Med undantag
för ordföranden, som utses av årsmötet, ska styrelsen själv bestämma vilka som ska inta vilka
styrelseposter. I samband med detta minskas även valberedningen från två personer till en
person.
I de gamla stadgarna togs därmed §8 och §9 bort, medan ändringar gjordes i §10, §13, §24
och §38 (numera §8, §11, §22 och §36).
Årsmötet godkände dessa ändringar.

8. Valberedningens förslag till kommande års styrelse
Nils-Martin Lundsgård och Mattias Rehle presenterade valberedningens förslag till 2016 års
styrelse i enlighet med de stadgeändringar som röstades igenom i föregående punkt.
Ordförande: Nils-Martin Lundsgård
Ledamot: Mats Wikström
Ledamot: Niklas Jönsson

9. Val av ny styrelse samt valberedning
Valberedningens förslag till styrelse godkändes av årsmötet.
Till valberedning valdes Johan Ljungström.

10. Val av nya revisorer
Till revisorer valdes Christian Henriksson och Gustav Weberup.

11. Motioner/övriga frågor
Årsmötet diskuterade och avfärdade funderingar på höjd medlemsavgift.
Årsmötet diskuterade även vad som skulle hända med föreningens materiella tillgångar vid
eventuell utflyttning från lokalen, men kom inte fram till något avgörande beslut.

12. OFMA
Ordförande Nils-Martin Lundsgård förklarade mötet avslutat.

Röstlängd
Christian Henriksson
Gustav Weberup
Mattias Rehle
Jonatan Wikström
Mats Wikström
Nils-Martin Lundsgård
Johan Ljungström

Verksamhetsberättelse
Under 2015 har DMF fortsatt haft spelträffar ett flertal gånger i veckan som har stadig
uppslutning av ett fåtal spelare. Särskilt brädspelsgänget har hållit regelbunden aktivitet i
lokalen. Ett fåtal rollspelsgrupper har även brukat lokalen sporadiskt.
Föreningens största aktivitet har dock skett genom de figurspelsturneringar som arrangerats
ett antal gånger under året, nästan en per månad. Dessa har varit välbesökta och bidragit till
större medlemsantal och bättre ekonomi.
Inga öppna spelhelger har anordnats. På det stora hela så har lokalen stått tom större delen av
tiden, och utnyttjas till fullo endast på turneringshelgerna.
Styrelsen har förvaltat föreningen utan problem men inte heller gjort större ansatser i att
arrangera någonting. Förslag på spelhelg har kommit upp en eller två gånger men mötts med
svalt intresse bland medlemmarna.
Under året har styrelsen träffats endast ett fåtal gånger. Idén om att vara med och starta
Spelens Hus i Lund var aktuellt under våren men förverkligades inte, främst på grund av brist
på intresse från kommunen.

Sammanställning av DMF:s ekonomi 2015
(t.o.m. 2016-01-04, för att få med sista turneringspengen, som inkom det datumet. Märk väl
att detta alltså skiljer sig från årsredovisningen, där vi har 1438 kr mindre i intäkter)
Intäkter:
Medlemsavgifter
Bidrag
Turneringar
Övrigt (gåvor, spelförsäljn., gammalt konto)
Totalt: 34 521 kr

19 220 kr
3 550 kr
5 038 kr
6 713 kr

Utgifter:
Hyra
El, lås, förbrukningsvaror
Bankkostnader, postbox, webbhotell, övr.
Totalt: 43 115 kr

29 901 kr
9 006 kr
4 208 kr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sammantaget: -8 594 kr

Kommentarer:
Det första helåret i den nya lokalen har som väntat bidragit med en väsentlig sänkning i hyresoch elkostnader. Glädjande nog har också intäkterna från medlemsavgifter ökat med drygt
4 000 kr. Positivt är också att regelbundna figurspelsturneringar inbringat en fin liten summa.
Däremot har intäkterna från bidrag minskat kraftigt, vilket var väntat.
Bland intäkterna syns också en stor portion gåvor, som vi tacksamt tagit emot, samt en summa
på drygt 2 000 kr från ett konto som föreningen upptäckte att vi hade i en annan bank och
raskt avslutade för att konsolidera det hela. Alltså summor på pluskontot som inte kommer att
finnas i år (såvida vi inte får fina gåvor/säljer fler av våra spel/grejer).
Under 2016 ämnar vi försöka sänka kostnaderna ytterligare genom att säga upp
prenumerationen på postboxen, som innebär en sparad månadshyra. I övrigt är det svårt att
hitta sätt att sänka kostnaderna.
Som synes går föreningen fortfarande back, och ganska rejält sett till totala saldot. Saldo vid
datumet ovan var 26 304,64 kr. Kort sagt behöver föreningen alltså öka intäkterna för att
kunna överleva på längre sikt.

