Närvarande:
Sebastian Pfaff
Ivan Carlestam
Mattias Rubenson
Max Björkegren
Sebastian Pfaff
Kevin Karadinovic
Henrik Olsson
Johan Hörndahl
Niklas Hallgren
Fredrik Schön
Patrik Grahn
Erik Nord
Nataliya Leshchinska
Rasmus Björklund
Wilhelm Wijkander
Aidin Shafiei

1) Mötets öppnande
Mötet öppnas av Ivan 17:23
2) Mötets behörighet
1. Mötet beslutade att anse mötet behörigen sammankallat.
3) Val av mötesordförande.
1. Ivan Carlestam valdes till ordförande
4) Val av mötessekreterare.
1. Sebastian Pfaff valdes till sekreterare
5) Val av två personer att justera protokollet och räkna rösterna
1. NIklas och Mattias valdes till justerare, tillika rösträknare.

6) Rådets verksamhetsberättelse för förra året.
1. Verksamhetsberättelse presenterades
a. Yrkande om ändringar:
i.
Stryka “tydligen” under “Lagverksamhet”
ii.
Ta bort dubbelpunkt efter “Föreningslokal”
iii.
Ta bort “ish” under struktur
iv.
Byta “Nattafotboll” till “TVspelkväll på Nattafotboll”

v.

Ta med Spektrum 6.0 pretours SSB turnering under “Årets
arrangemang”
b. Ändringarna i verksamhetsberättelsen godkändes och verksamhetsplanen
lades till handlingarna
7) Ekonomisk berättelse för 2014
1. Aidin presenterade den ekonomiska berättelsen
2. Redaktionella ändringar i den ekonomiska berättelsen utfördes, se bilaga för den nya
versionen.
3. Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna
8) Revisorernas berättelse för förra året.
1. Revisionberättelsen presenterades
2. Det noterades att de två punkter som revisorn anmärkt på har lösts eller är på väg att
lösas.
3. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
9) Ansvarsfrihet för förra årets råd.
1. Rådet beviljades ansvarsfrihet, rådet lade ner sina röster.
10) Årets verksamhetsplan.
1. Rådets förslag till verksamhetsplan presenterades
2. Ändringsyrkanden lades fram:
a. Under punkt “Övrig verksamhet samt rådets arbete” ska två stycken läggas till
med texten:
i.
“Rådet ska se över rutinerna kring årsmötet så att handlingar kommer ut
i tid och är korrekta samt undersöka hur de kan öka medlemmarnas
inflytande under årsmötet.”
ii.
“Rådet, tillsammans med valberedningen, ska ta fram en tydlig
vägledning inför valberedningens arbetsprocess för årsmötet 2015.”
3. Ändringsyrkanden godkändes och lades till handlingarna.
4. Tidigare beslut (10.3) revs upp och ytterligare ändringar föreslogs:
a. 500 medlemmar ändras till 400 medlemmar.
b. 5 smålan ändras till 4 smålan.
5. Verksamhetsberättelsen godkändes tillsammans med de föreslagna ändringarna.
11) Årets budget och fastställande av nästkommande års medlemsavgift.
1. Budgetförslaget för 2015 presenterades.
a. Ändringsyrkanden lades, rådet jämkade sig med att ta bort budgetposten
“Spektrum 2015” ur budgetförslaget.
b. Tilläggsyrkanden:
i.
Ändra index för posten “Föreningslokal” till 2 000 kr.
ii.
Lägga till en intäkt för uthyrning av lokal på 4 000 kr.

iii.
Ta bort alla poster om föreningslokal.
c. Mötet röstar ja till yrkande i och ii, och nej till iii.
d. Mötet beslutade att godkänna budgeten och lägga till den till
möteshandlingarna
● Aidin Shafiei tar över som sekreterare 19:53 eftersom Sebastian Pfaff lämnade mötet.
e. Mötet beslutade att riva upp beslutet att godkänna verksamhetsplanen (se
punkt 10.4).
12) Behandling av propositioner och motioner
1. Inga motioner/propositioner har inkommit till mötet.
13) Val av årets råd.
1. Valberedningen presenterade sitt förslag. Mattias Rubenson godkände ej sin
nominering till kassör.
2. Nytt förslag lades fram av valberedningen
a. Wilhelm Wijkander, ordförande
b. Johan Hörndahl, kassör, mandat på 2 år
c. Björn Sanders, sekreterare
d. Mattias Rubenson, vice ordförande, mandat på 2 år.
e. Sebastian Pfaff, Nataliya Leshchinksa, Niklas Hallgren, Ivan Carlestam, som
ledamöter.
3. Ytterligare förslag lades fram
4. Fredrik Schön istället för Nataliya Leshchinska
5. 7 personer i rådet.
6. Förslag 3 gick igenom, alltså ströks förslag 1 och 2.
7. Valberedningen föreslog att besluta om presidiet (samma som ovan).
8. Presidiet valdes enligt valberedningens förslag, då inga andra förslag fanns.
9. Ledamöter valdes sedan separat, personerna nedan nominerades:
a. Fredrik Schön
b. Nataliya Leshchinska
c. Ivan Carlestam
d. Sebastian Pfaff
e. Niklas Hallgren
10. Ivan, Niklas och Nataliya valdes till ledamöter.
14) Val av årets revisor och revisorersättare.
1. Valberedningen presenterade sitt förslag
a. Petter Mårtensson, revisor
b. Petter Håkansson, revisorersättare
2. Valberedningens förslag valdes av mötet.
15) Val av årets valberedare.
1. Valberedningen presenterade sitt förslag.
a. Hannes Lindquist, sammankallande
b. Aidin Shafiei, ordinarie
c. Rasmus Björklund, ordinarie

2. Valberedningens förslag valdes av mötet.
16) Övriga frågor.
1. Inga övriga frågor togs upp.
17) Mötets avslutande.
1. Mötet avslutades 20:41.

