Extrainsatt Årsmöte för Simultima
2017-03-26
Närvarande röstberättigade medlemmar
Miranda Brandin
Erika Johansson
Ida-Mari Essberg
Jessica Jansson
Johanna Taller
Åhörare
Rickard Andersson
Kajsa Gillsjö – Collins
Jonny Svensson
Nathleeng Korpvinge
Victor Pettersson

Protokoll
1.Mötets öppnande
Mötet förklaras öppet.
2.Mötets behörighet
Mötet förklaras behörigt, alla medlemmar utom Cell är närvarande.
3.Val av mötesordförande
Ida-Marie väljs till mötesordförande
4.Val av mötessekreterare
Miranda väljs till mötessekreterare
5.Val av justerare
Erika och Johanna väljs till justerare.
6.Ekonomisk berättelse för 2016, bilaga 1.
Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.
7.Revisorns berättelse för 2016
Ingen revisors berättelse har kommit in. Årsmötet bestämmer sig för utifrån de handlingar
som finns, ekonomisk berättelse samt historik från bankkonto från senaste året att lägga
revisorns berättelse till handlingarna.
8.Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beslutar att ge förra styrelsen ansvarsfrihet.
9.Motioner
9.1) Ledamöter till styrelsen
Mötet beslutar att välja två ytterligare styrelsemedlemmar till ledamöter i styrelsen.

9.2) Simultimas chattutbud och spelarunderlag
Det beslutas att chattvärlden Hangmans Vally tas bort. Och att chattvärlden Ravenna
försvinner tillfälligt medan världen arbetas om i lugn och ro för återlansering vid senare
tillfälle. Victor tar på sig att leda arbetet med omarbetet, och Miranda och Ida erbjuder sig att
hjälpa till och stötta.
9.3) Ändring i stadgarna ang. föreningens huvudsäte
Styrelsen föreslår att ändra föreningens huvudsäte från Göteborg till Stockholm, då
föreningen helt enkelt inte har kvar några aktiva medlemmar i Göteborg. Ordföranden sitter i
Stockholm och Stockholm är ett distrikt med goda resurser och hjälpmedel som kan komma
föreningen till nytta om vi baseras oss där. Förslaget om stadgeändringen röstas igenom
enhälligt. Nytt huvudsäte för föreningen är Stockholm.
10. Årets verksamhetsplan, bilaga 2.
2017-års verksamhetsplan fastställs och godkänns, enligt bilaga 2.
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift, bilaga 3-4
Ett räknefel i summans sammanfattning av hemsidekostnaden noteras av Jonny Svensson.
Summan ska vara 1250:- Detta noteras och revideras i budgeten. Budgeten godkännes efter
den ändringen enhälligt.
Årets medlemsavgift bestäms till att vara ett spann mellan 50 :- och 200 :- för att underlätta
för yngre och fattigare medlemmar att betala medlemsavgift samt med ett övre på 200:- för
medlemmar som har råd att betala mer.
12. Val av två styrelseledamöter
Victor Pettersson och Jonny Svensson röstas in som nya ledamöter i styrelsen.
13. Mötets avslutande

