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Årsmötesprotokoll Unga QueerNördar 	
	
Datum: 2018-03-23	
	
	
Plats:  Brygghuset, Nortullsgatan 12N	
	
	
Mötet förklarades öppnat klockan: 18:08	
	

1. Val av sekreterare och ordförande 
	
Vi väljer Erland Nylund till mötessekreterare och Amanda Stenback till 
mötesordförande.	
	

2. Föregående års verksamhet 
Vi lägger verksamhetsrapporten till handlingarna: 
 
Föreningen annordnade en Queer & Nerdy träff för ungdomar (under 25) under 2017, en 
facebookgrupp för Styrelsen startades samt en chatt och senare en kanal på Slack i 
samband med hela föreningens (Queernördarna) skifte över till det som primärt 
kommunikationsverktyg. Arbetet med en Discordserver påbörjades och en testserver 
skapades. Skapandet av en officiell server har lagts på is i inväntan på Trivselregler från 
Queernördarnas Trivselgrupp. 

	
3. Föregående års ekonomi 

Vi lägger den ekonomiska rapporten till handlingarna 
 
QueerNördarnas ekonomiska redovisning: 
 

Redovisning av föreningens bankkonto 
     

Post Datum Till/Från Summa Redovisat Diariekod 

Projektbidrag Sverok för QueerCon 2017-06-13 Sverok Stockholm 
15 000,00 

kr - A 

Kulturstöd för QueerCon 2017-06-21 Stockholm Stad 
10 000,00 

kr - A 

T-shirtar till QueerCon 2017-07-06 Vistaprint 
- 6 422,00 

kr Ja 1 

Vinstpokal till GameJam 2017-07-07 Pokalhuset - 162,00 kr Ja 2 

Festivalarmband QueerCon 2017-08-01 Printr AB 
- 2 061,00 

kr Ja 3 

Bankkostnad 2017-08-03 Nordea - 1,50 kr - A 

Utlägg för QueerCon 2017-08-08 Gabrielle de Bourg 
-1 018,10 

kr Ja 4 

Inkomster försäljning på QueerCon 2017-08-14 Izettle 4 526,58 kr - B 

Utlägg för QueerCon (2) 2017-08-21 Sei Håård 
- 2 421,00 

kr Ja 5 
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Fikaavgifter QueerCon 2017-08-29 Sei Håård 59,00 kr - A 

Utlägg för QueerCon 2017-09-01 Pelle Nyrén - 60,95 kr Ja 6 

Facebook-boostning i samband med Pride (1) 2017-09-01 Gabrielle de Bourg 
- 17 204,00 

kr Ja 7 

Bankkostnad 2017-09-05 Nordea - 1,50 kr - A 

Pengar tillbaka för boostade FB-poster (1) 2017-09-06 Gabrielle de Bourg 
17 031,96 

kr Ja 7 

Lokalhyra QueerCon 2017-09-06 Studiefrämjandet Stockholm 
- 10 000,00 

kr Ja 8 

Bankkostnad 2017-10-04 Nordea - 1,50 kr - A 

Inköp Clas Ohlson 2017-10-11 Gabrielle de Bourg - 452,00 kr Ja 9 

Föreningsbidrag från Sverok för 2017 2017-12-04 Sverok 1 725,00 kr - A 

Inköp av kortläsare 2017-12-13 Izettle -249.00 kr Ja 10 

Medlemsbidrag från Sverok 2017-12-15 Sverok 25.00 kr - A 

Försäljning av fika 2017-12-19 IZetle 39.24 kr - C 

      
Handkassa 

     
Utlägg för QueerCon 2017-08-03 Erland Nylund -319.00 kr 

  
Utlägg för QueerCon 2017-08-04 Erland Nylund -345.00 kr 

  
Inkomster från försäljning QueerCon 2017-08-04 Handkassan 2,059.00 kr 

  

Inkomster från försäljning Queer & Nerdy XL 2017-11-03 Handkassan 32.00 kr 
  

   
1,427.00 kr 

  

     
ö 

 

Redovisning för 2016 
     

Föreningsbidrag Sverok för 2016 2017-02-21 Sverok 1 400.00 kr 
  

Ej utbetalda skulder från 2016 - - -817.23 kr 
  

   
582,77 kr 

  

      
Balansräkning vid årets slut 

     
Tillgångar: 

     
Föreningens Bankkonto 

  
9,752.23 kr 

  
Handkassa 

  
1,427.00 kr 

  

   

11,179.23 
kr 
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Skulder: 
     

Kostnader för webbhotell 2016-2017 Ej utbetald Erland Nylund -930.00 kr 
  

Skulder från 2016 Ej utbetald - -817.23 kr 
  

Utlägg för fika 2017 Ej utbetalt Gabrielle de Bourg -179.85 kr 
 

5 

(2) Ej utbetalat delbelopp av ersättning Ej utbetalt Sei Håård -119.79 kr 
  

Återbetalning av ej använt projektbidrag Ej återtbetalt Sverok 
-6,655.36 

kr 
  

   
-8,702.23 kr 

  

      Resultat 2017: 
  

2,477.00 kr 
  

      
Kommentarer: 

     
(1) Felaktig kontering gav en större summa. Den reella kostnaden var -172,04 

   (2) Den summa som egentligen skulle ha betalats ut för [diariekod 5] var 2540.79kr, men en felbetalning 
skedde pga svårläsliga kvitton. Detta uppdagades vid bokslutet, och en skuld till Sei Håård noterades 

   	
4. Revisionsberättelse 

Mötet beslutade att lägga följande revisionsberättelse till handlingarna:  
 
Ekonomisk revision	
Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorernas ansvar  

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  

Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.  

Under revisionen framkom inga större felaktigheter, och vi anser att den redovisning 
som presenteras på årsmötes ger en korrekt bild av föreningens ekonomi. 

Förvaltningsrevision	
Efter att ha granskat verksamheten och styrelsens protokoll anser vi att styrelsen har 
förvaltat föreningens verksamhet väl.  



	 Protokoll	fört	vid	Unga	QueerNördars	årsmöte	2018-03-23	

4	(4)	
	

Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens 
stadgar och de har följt rådande årsmötesbeslut och verksamhetsplan. 

Under revisionen framkom inga större felaktigheter, och vi anser att 
verksamhetsberättelsen som presenteras på årsmötes ger en korrekt bild av 
föreningens verksamhet. 

	
Rekommendation	
	
Vi tillstyrker att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Signerad Erland Nylund och Rönn Schück, föreningen QueerNördarnas revisorer. 
 
 

5. Godkännande av föregående års verksamhet 
Vi beviljar föregående års styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017- 
	

6. Medlemsavgift 
Mötet fastställde medlemsavgiften för 2018 till 0kr. 
 

7. Avdelningens ekonomi 
Vi väljer att QueerNördarna ska vara ansvariga för vår avdelnings ekonomi 
     Ja [X] Nej [_]	

8. Avdelningens revision 
Vi väljer att QueerNördarnas revisor ska vara ansvarig för vår revision	
     Ja [X] Nej [_]	

9. Avdelningens styrelse 
	

Vi väljer Johanna Håkansson till avdelningens Ordförande	
	
	
Vi välja Sei Håård, Setareh Paknia och Stina Färdig till övriga ledamöter i 
avdelningens styrelse.	
	

10. Val av valberedning 
Mötet beslutade att lämna posten vakant och uppdra åt avdelningens styrelse att 
tillsätta denna post.  
	

11. Vad ska föreningen göra under året? 
År	2018	kommer	Unga	Queernördarna	fortsätta	sitt	arbete	med	att	främja	Ungas	
medverkan	i	föreningen	QueerNördarna	på	samma	sätt	som	föregående	år.		
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12. Mötets avslutande 
Amanda förklarade mötet avslutat klockan 18:40 
	
	
Signaturer	
	
        	
Mötessekreterare   Mötets ordförande	
Erland	Nylund	 	 	 Amanda	Stenback	


