QueerNördarnas årsmöte den 10 februari 2017
Innehållsförteckning och dagordning
Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
Dagordning
Verksamhetsberättelse för 2016
Ekonomisk redovisning 2016
Revisionsberättelse 2016
Belsut om ansvarsfrihet för 2016 år styrelse
Propositioner och motioner
Beslut om Verksamhetsplan 2017
Beslut om buget 2017
Val av styrelseordförande
Val av styrelsens ledamöter
Val av revisor
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Gabrielle De Bourg klockan 18:45

Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Rönn Schück till mötesordförande

Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Erland Nylund till mötets sekreterare

Val av protokolljusterare
Mötet beslutade att välja Sei Håård och Magnus Hansson till protokolljusterare.

Årsmötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
Styrelseordförande Gabrielle de Bourg redogjorde för förfarandet kring att kalla till årsmötet.
Ett mail med kallelse och information om tid och plats för årsmöte skickades ut den 2a
januari 2017. Stadgarna säger att kallelse skall skickas senast två veckor innan årsmötet.
Mötet ansåg att mötet blivit korrekt sammankallat och alltså var beslutsmässigt.

Dagordning
Mötet beslutade att slå fast dagordningen enligt ovan.

Verksamhetsberättelse för 2016
Under 2016 startades föreningen Queernördarna upp under den andra träffen med Queer
and Nerdy, för att stödja och stötta eventen. Under året hölls sammanlagt 9 Queer and
Nerdy-träffar, både rollspel, brädspel och videospel anordnades för medlemmarna.
Styrelsen har etablerat grundstrukturen för föreningen i form av att öppna upp ett
föreningskonto hos Nordea via Sverok. En ungdomsavdelning startades upp för att kunna
söka föreningsbidrag från Sverok.

Ekonomisk berättelse 2016
Intäkter 2016
Avdelningsbidrag
Medlemsbidrag
Utgifter
Kontoavgift
Fika
Fika
Fika
Fika

1500kr
75kr

200kr
81.40kr
149.9
355.15
126

Resultat: 662.5

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelse 2016
Revisorsberättelse:
Redovisningen ser bra ut, men har kommit in alldeles för sent. Revisorn rekommenderar att
årsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

Belsut om ansvarsfrihet för 2016 år styrelse
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för 2016 års styrelse.

Propositioner och motioner
Trivselregler
Under de inledande planeringsmötena i föreningen lades mycket tid på att diskutera
trivselregler för föreningens arrangemang. Detta skulle troligen göras bättre av en separat
och engagerad arbetsgrupp.
Jag yrkar att
Gabrielle 1: Ge styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta trivselregler för
föreningens arrangemang.
Tillägg från Erland
Erland 1: Att styrelsen ges mandat att ratificera trivselreglerna då de är färdiga.
Erland 2: Att trivselreglerna ska presenteras för ordinarie årsmöte 2018.
Tillägg från Magnus
Magnus 1: Att Årsmötet ges tillfälle att slutgiltigt ratificera eller avslå förslaget om
trivselregler, samt ge förslag på eventuella förändringar.
Mötet beslutade att anta yrkande Gabrielle 1, Erland 1 och Erland 2.
Mötet beslutade att avslå yrkande Magnus 1

Motion om motionsstopp
Alexander yrkade att
Texten “Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.
Styrelsen bör göra inkomna motioner tillgängliga för medlemmarna snarast efter detta”
Samt texten
“Propositioner ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte”
Införs på lämpligt ställe i stadgarna

Samt att dessa satser behandlas var för sig.
Dessa yrkanden drogs tillbaka till förmån för Lucys yrkande
Yrkande från Lucy
Jag yrkar att
● Styrelsen ges i uppdrag utarbeta rutiner för att kalla till årsmötet i god tid och göra det
enkelt för medlemmar att lägga motioner till årsmötet.
Mötet beslutade att anta Lucys yrkande

Motion om digitala handlingar
Jag yrkar att
● Att ge styrelsen i uppdrag att stadgerevision av kallelsen till årsmötet för att se till att
digitala handlingar blir medlemmarna tillhanda i digitalt format senast en vecka innan
årsmötet
Mötet beslutade att anta motionen

Beslut om Verksamhetsplan 2017
Under 2017 ska QueerNördarna fortsätta sina framgångsrika Queer and
Nerdy-arrangemang, som kommer att utgöra kärnan i föreningens verksamhet. Utöver detta
ska vi dock också expandera! Genom att bilda arbetsgrupper som tar sig an olika uppgifter
och projekt ska vi kunna göra mer på fler platser. Vi ska försöka bilda följande
arbetsgrupper:
- Spelledargrupp
- Marknadsförings- och eventgrupp
- Queer and Nerdy-gruppen
- Trivselgruppen
- Pride-gruppen
- Medeltidsveckangrupp
Styrelsen skall utse en kontaktperson för varje arbetsgrupp.
Styrelsen skall även genomföra en stadgerevision

Beslut om budget 2017
Medlemsavgift
Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0kr
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 0kr

Budget
Intäkter
ca 1700kr i medlemsbidrag från Sverok

Stöd från Studiefrämjandet

Utgifter
Fika
Inköp av spel
Bankkostnad
Webbhotell
Planerar resultat: 0kr
Mötet beslutade att anta budgeten enligt ovan.

Val av styrelseordförande
Mötet beslutade att välja Gabrielle de Bourg till föreningens ordförande

Val av styrelsens ledamöter
Mötet beslutade att välja
● Alexander Sandrén (Kassör)
● Sei Håård
● Christian Schrewelius
till ledamöter i styrelsen.

Val av revisor
Möter beslutade att välja
Rönn Schück, och
Erland Nylund
Till revisorer

Val av valberedning
Mötet beslutade att välja
Vidar Axelsson (Sammankallande),
Erland Nylund, och
Rönn Schück
Till valberedning

Övriga frågor
Ombud Sverok Stockholms årsmöte
Vi har rätt att skicka tre ombud till Sverok Stockholms årsmöte den 18e mars. Gabrielle hör
sig för angående intresse av att vara med som ombud.

Mötets avslutande
Ordförande Gabrielle de Bourg förklarade mötet avslutat klockan 22:10

Signaturer

Erland Nylund, mötessekreterare

Rönn Schück, mötesordförande

Sei Håård, protokolljusterare

Magnus Hansson, protokolljusterare

Bilaga 1, röstlängd och lista över närvarande

