
Årsmöte 2015 protokoll 
 
Närvarande: Daniel Morja, Dan Andreasson, Rasmus Sandström, Ludwig Lidell, Rasmus 
Cronstrand, Christoffer Hag, Lucas Wassberg, Andre Ligne, Jimmy Wahlstedt 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Dan Andreasson öppnar mötet 
 

§ 2 Mötets behörighet 
Ja det är behörigt. 
 

§ 3 Val av mötets ordförande 
Jimmy Wahlstedt valdes till mötets ordförande  
 

§ 4 Val mötets sekreterare 
Christoffer Hag valdes till mötets sekreterare.  
 

§ 5 Val av två personer att justera protokollet 
Dan Andreasson och Daniel Morja valdes till justerare av protokollet 
 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året  
Genomgång av den gågna årets verksamhet av Jimmy. 89 lag registrerade sig på 
hemsidan 2014 
 

§ 7 Ekonomisk berättelse för förra året 
Daniel Morja gör en genomgång av den ekonomiska situationen. Resultatet ser inte så 
bra ut, men genom de inkommande bidragen kommer resultatet ändras. 
 

§ 8 Revisorernas berättelse för förra året 
Revisorn anser att allting är i ordning 
 



§ 9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse  
Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet för det gågna årets styrelse.  
 

§ 10 Motioner 
Mötet fattar ett enhetligt beslut om att ändra säte enligt §2 i stadgarna till Västerås, 
Västmanland, Sverige. 
 

§ 11 Årets verksamhetsplan 
Mötet gav styrelsen till uppdrag att ta fram en budget 
 

§ 12 Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Mötet gav styrelsen till uppdrag att ta fram en budget 
 

§ 13 Val av årets styrelse 
Jimmy Wahlstedt nominerades till ordförande 
Dan Andreasson nominerades till sekreterare och vice ordförande 
Rasmus Sandström nominerades till ledamot med rollen esportsansvarig 
Daniel Morja nominerades till kassör 
Mötet godkänner alla nomineringar. 
 

§ 14 Val av årets revisor 
Styrelsen har valt Christoffer Hag som revisor för verksamhetsåret 2015. 
 

§15 Val av årets valberedare 
Dan Andreasson nominerades. Dan Andreasson antas till valberedare.  
 

§ 16 Övriga frågor  
Mötet beslutar att Policyn som framtagits ska gälla genom 2015. 
 

§ 17 Mötets avslutande 
Jimmy Wahlstedt förklarar mötet avslutat. 
 



Justerat av Dan Andreasson den 2015-02-01  
Justerat av Daniel Morja den 2015-02-01 


