Basement LANs årsmöte 2012
Winstrupsgatan 2, Lund
29 december 2012
Närvarande:
Björn Sanders
Rasmus Björklund
Patrik Greco
Ivan Carlestam
Karl Gard
Erik Nord
Hannes Lindqvist
Aidin Shafiei
Måns Magnusson
Isak Gerson
1. Mötets öppnanade
Mötet öppnades 14:20
2. Mötets behörighet
Björn Sanders redogjorde för kallelsen till mötet.
Mötet beslutade att...
...mötet anses vara behörigt utlyst.
3. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att..
...välja Patrik Greco till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att...
...välja Björn Sanders och Rasmus Björklund till mötessekreterare.
5. Rösträknare tillika justerare
Mötet beslutade att...
...välja Karl Gard och Aidin Shafiei till rösträknare tillika justerare.
6. Redovisning av årets verksamhetsberättelse
Rasmus Björklund redogjorde för verksamhetsberättelsen.
Mötet beslutade att...
...lägga verksamhetsplanen till handlingarna.
7. Redovisning av årets ekonomiska berättelse
Aidin Shafiei redogjorde för den ekonomiska berättelse.
Mötet beslutade att...
...lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
8. Redovisning av årets revisorsberättelse
Isak Gerson redogjorde för revisorsberättelsen.
Mötet beslutade att...

...lägga revisorsberättelsen till handlingarna.
9. Beslut om rådets ansvarsfrihet
9.1 Patrik Greco yrkar: "...att frågan bordläggs till en extrainsatt årsmöte under 2013."
Björn Sanders, Patrik Greco, Rasmus Björklund och Aidin Shafiei anmälde jäv i frågan.
Mötet beslutade att...
...avslå Patrik Grecos yrkande 9.1.
...ge rådet ansvarsfrihet för 2012.
10. Verksamhetsplan för 2013
Björn Sanders redogjorde för verksamhetsplanen.
Mötet ajournerades i 20 minuter för diskussion kring verksamhetsplanen.
10.1 Björn Sanders yrkar: "...att följande läggs till sist i stycket "Förvaltning":
…, förbrukningsmateriel och kioskinventarier."
Mötet beslutade att...
...bifalla Björn Sanders yrkande 10.1.
...godkänna verksamhetsplanen för 2013 med ovanstående ändringar.
11. Fastställande av nästa års budget
Aidin Shafiei redogjorde för nästa års budget.
Mötet ajournerades i 15 minuter för diskussoin av nästa års budget.
11.1 Rasmus Björklund yrkar: "...att ändra från 500 till 400 medlemmar."
11.2 Rasmus Björklund yrkar: "...att minska utgifterna på Spektrum 5.0 med 10 000 kr och
Spektrum 5.5 med 6000 kr."
11.3 Rasmus Björklund yrkar: "...att ta 2500 kr från elmateriel och lägga det på
förvaringsmateriel."
Mötet beslutade att...
...bifalla Rasmus Björklunds yrkande 11.1.
...bifalla Rasmus Björklunds yrkande 11.2.
...bifalla Rasmus Björklunds yrkande 11.3.
...faställa budgeten med ovanstående ändringar.
12. Val av råd
Valberedning genom Karl Gard redogjorde för deras förslag till råd:
"Ordförande:
Ivan Carlestam
Kassör:
Rasmus Björklund
Ledamot:
Hannes Lindqvist
Björn Sanders
Aidin Shafiei
Sebastian Pfaff"
12.1 Rasmus Björklund yrkar: "...att Aidin Shafiei väljs som kassör och Rasmus Björklund väljs
som ledamot."
12.2 Björn Sanders yrkar: "...att antal ledamöter fastställs till 5 st."
12.3 Björn Sanders yrkar: "...att Patrik Greco väljs som ledamot."
12.4 Rasmus Björklund yrkar: "...att Kristoffer Jarbe väljs som ledamot."

12.5 Karl Gard yrkar: "...att Nataliya Leshchinska väljs som ledamot."
a) Val av Kassör
Aidin Shafiei anmälde jäv i frågan.
Mötet beslutade att...
...enhälligt välja Aidin Shafiei till kassör.
b) Val av ordförande
Ivan Carlestam anmälde jäv i frågan.
Mötet beslutade att...
...enhälligt välja Ivan Carlstam till ordförande.
c) Val av ledamöter
Mötet beslutade att...
...fastställa antalet ledamöter till 5 st.
...välja Nataliya Leshchinska, Patrik Greco, Björn Sanders, Kristoffer Jarbe
och Hannes Lindqvist till ledamöter.
13. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föredrog sitt förslag:
"Revisor: Vakankt
Revisorssuppleant: Vakankt"
13.1 Rasmus Björklund yrkar: "...att Hedvig Appleberg väljs som revisor."
Mötet beslutade att...
...välja Hedvig Appelberg till revisor.
...välja Vakant till revisorssuppleant.
14. Val av valberedning
Valberedning föredrog sitt förslag:
"Vakant
Vakant"
14.1 Björn Sanders yrkar: "...att Rasmus Björklund väljs till sammankallande i valberedningen."
Mötet beslutade att...
...välja Rasmus Björklund till sammankallande i valberedningen.
...välja en vakant post.
15. Behandling av propositioner
a) Förslag på förändring av stadgarna för att förtydliga hur föreningens namn ska
förkortas
Mötet beslutade att...
...bifalla propositionen i sin helhet.
b) Förslag på förändring av stadgarna för att tillåta Underföreningar
15.1 Aidin Shafiei yrkar: "...att underförening byts mot medlemsförening."
Mötet beslutade att...
...bifalla Aidin Shafieis yrkande 15.1.
...bifalla propositionen med ovanstående ändringar.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
17. Mötets avslutande
Mötet avslutades 17:02.

Mötessekreterare:
Justerare:

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
Basement LAN
LAN-förening i Lund
Sammansättning
Basement LANs råd har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
Ordförande – Rasmus Björklund
Kassör - Gustav Alvsten(november 2011-september 2012) och Aidin Schafei(september 2012nu)
Ledamot - Björn Sanders
Ledamot - Sebastian Pfaff
Ledamot - Patrik Greco
Ledamot - Mattias Rubensson
Möten
11 december 2011
27 december 2011
3 Januari 2012
17 Januari 2012
14 februari 2012
6 mars 2012
27 mars 2012
14 april 2012
28 april 2012
6 juni 2012
19 juni 2012
15 augusti
26 augusti
20 september
3 oktober
11 oktober
4 november

Konstituerande rådsmöte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte
Protokollfört möte

Representation
Arbetet med att exponera varumärket Basement LAN har fortgått. Vi har i samband med
våra större arrangemang gjort mycket marknadsföring på Lunds kommuns skolor. "Tvspelshörnorna" har även givit föreningen en hel del god publicitet.
PR har aktivt arbetat med att informera lokaltidningarna om vår aktuella verksamhet vilket har
resulterat i två tidningsartiklar.
Events
Under det gångna året har Basement LAN arrangerat sammanlagt 4 smålan och 2 större LAN.
Föreningen har även forsatt med att arrangera "tv-spelshörnor" på publika arrangemang som till
exempel kulturnatten och ung på scen.

Utöver den fysiska verksamheten har e-sport provat att arrangera två onlineturneringar.´
Årets arrangemang:
8 Januari 2012
TF2-onlineturnering
22 Januari 2012
Sc2-onlineturnering
3-5 Februari 2012
WickmanskaLAN
20 Februari 2012
Konsol-kväll
1-4 april 2012
Spektrum 4.0
15-17 juni 2012
Victoria II LAN
19-21 Juni 2012
UtomhusLAN
28-31 september 2012Rival-LAN
26-28 november 2010Disconnect
2-5 januari 2013
Spektrum 5.0
Organisation
Rådet har enligt önskemål från föregående årsmöte gjort en radikal förändring av föreningens
organisation. Utskotten Event, PR, IT och e-sport har skapats för att avlasta rådet med
arbetsuppgifter samt för att möjliggöra att föreningen kan arrangera fler och större
arrangemang. Rådet tycker att denna omstrukturering generellt har fungerat väl, men har
kommit fram till att organisationen kan optimeras ytterligare. Ett nytt organisationsförslag har
lämnats av rådet till detta årsmöte.
Samarbete
Rådet har under året upprättat ett sammarbete med ABF och svenska e-sportsförbundet då
rådet anser att detta på sikt kommer att gagna föreningen samt att föreningen vill gagna esportsverksamheten i Sverige.
Rådet har även valt att stötta ett antal mindre lokala arrangemang med utrustning och viss
konsultation.

Bilaga 2: Ekonomisk berättelse
Budget

Utfall

Procent

Intäkter
Sverok - grundbidrag

2 000,00

0

Sverok - medlemsbidrag

8 000,00

0

Sverok - träffbidrag

0,00

640,00

640

15 600,00

17 446,00

112

Ungdoms Tinget

0,00

6 090,00

6 090

Medlemsavgifter

20 000,00

21 100,00

106

Inträdes/
bokningsavgifter

0,00

2 360,00

2 360

DH-buss

0,00

6 000,00

6 000

Kioskverksamhet

0,00

23 755,00

23 755

Disconnect

0,00

14 964,00

14 964

Övrigt

0,00

360,00

360

7 992,00

0,00

0

53 592,00

92 715,00

173

13 000,00

0,00

0

Nätverksutrustning

0,00

7 532,00

7 532

Server

0,00

2 945,00

2 945

Hemsida och domän

0,00

407,84

408

2 000,00

0,00

0

Profilmaterial

0,00

2 829,00

2 829

Övrigt

0,00

96,29

96

Kommunstöd

Skulder
Summa inkomster
Utgifter
IT

PR
Medlemsrekrytering

Esport

Turneringspriser

8 000,00

2 757,00

34

0,00

392,00

392

2 500,00

2 000,00

80

0,00

3 750,00

3 750

1 000,00

6 223,00

622

Hyra av bord

0,00

7 250,00

7 250

DH-buss

0,00

7 276,00

4 000,00

2 021,00

51

0,00

12 304,00

12 304

Körersättning

1 850,00

2 008,00

109

Bil-/Släphyra

900,00

6 400,00

711

Reseersättning

100,00

72,00

72

Rådsmöten

500,00

394,25

79

Representation

400,00

0,00

0

Kiosk

0,00

23 425,00

23 425

Övrigt

4 000,00

2 648,90

66

Summa utgifter

38 250,00

92 731,28

242

Resultat

15 342,00

-16,28

0

Övrigt
Event
Lokalhyra (små-LAN)
Lokalhyra (stora-LAN)
El

LAN-händelser:
Spektrum 4.0: eventspecifikt
Disconnect
Transport

Övrigt

Bilaga 3: Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för Basement Lan till medlemsmötet 2012
Jag börjar med verksamhetsrevisionen. Jag har gått igenom medlemsmötesprotokollen och
verksamhetsplanen för att försöka se vad som hänt i föreningen. Jag har även diskuterat vissa

frågor med rådet. Jag har under året följt rådets arbete genom föreningens externa
kommunikation och i samtal med rådsmedlemmar.
Först vill jag skicka ett meddelande till medlemsmötet: Verksamhetsplanen från förra ordinarie
medlemsmöte var väldigt vag. För transparensens skull kan det vara bra att se till att allt i
budgeten finns med i verksamhetsplanen. Väldigt lite står i årets verksamhetsplan. En av de få
konkreta sakerna som står är att föreningen ska anordna gemensam buss till Dreamhack. Vad
jag
förstår av rådsmötesprotokollet från 120306 har detta inte gjorts. Ändå vet jag att föreningen
haft
massor av aktivitet.
Det är alltså inget jag kan lasta rådet för, men om ni vill ha en tydligare och bättre revision i
framtiden bör ni arbeta på verksamhetsplanen. Det är ni som ska bestämma över rådet. Glöm
aldrig det!
Sedan vill jag lyfta ett exempel på en positiv utveckling: På rådsmötet 120428 §7 beslutades:
“Vi ska försöka att vara tydligare med formalia på våra rådsmöten genom exempelvis
talarlistor, tydlig acklamation (ja-omröstning) och ajourneringar (paus).Inför
rådsmöten är alla ledamöter lika, det finns fördelar med att ha olika personer på
sekreterar- och ordförande-rollen - detta bör vi sträva efter.Alla i rådet ska bli bättre på
att förbereda sig inför rådsmötena. Samt att rådsmötena ska ha tydligare tidsgränser.”
Detta är bra! Det är demokratiarbete i praktiken.
Sedan vill jag lyfta ett stort problem: Vad jag sett finns det bara män på de högre posterna inom
föreningen. Ett förslag är att utreda om det finns normer och strukturer inom föreningen som kan
verka utestängande inom förening, samt fundera på hur föreningen kan göra för att mer aktivt
inkludera andra i föreningens sammansättning. Det har inte gjorts, men förhoppningsvis kan
nästa
råd och valberedning ta tag i det. Utestängande strukturer kan mycket väl vara ett stort
demokratiproblem, och förtjänar verkligen att tas med i en revision.
Med detta sagt vill jag efter att med noggranhet granskat rådets verksamhet intyga att rådet
arbetat väl för att uppfylla föreningens och medlemsmötets vilja.
Så kommer vi till den ekonomiska revisionen. Jag har med noggranhet och god revisionssed
gjort
följande: gått igenom föreningens ekonomiska läge, jämfört med budgeten, synat ekonomin
genom bokföringen och verifierat alla utgifter i enlighet med korrekta verifikat. Jag har funnit att
endast enskilda, relativt oviktiga verifikat saknas, varav många av dessa är till följd av ett
kassörsbyte. Ekonomin har skötts i enlighet med föreningens bästa intresse, och i ärlighet och
den noggranhet en kan förvänta sig i ideella sammanhang. Jag har inte sett några tecken på

förskingring eller större oaktsamhet, och jag har inte hittat något bedrägeri eller någon
förskingring.
Efter att ha granskat föreningens verksamhet och ekonomi för verksamhetsrådet 2012 vill jag
tillstyrka att medlemsmötet för Basement Lan ger ansvarsfrihet för 2012 års avgående styrelse.
Revisor Isak Gerson

Bilaga 4: Verksamhetsplan
Inledning
Under 2012 har föreningen genomgått ett paradigmskifte; Basement LAN har gått från en liten
verksamhet som engerade ett fåtal till en strukturerad organisation. Detta medför givetvis ökade
möjligheter och öppnade dörrar, men även nya komplikationer och utmaningar för såväl rådet
som för föreningen som helhet.
Denna verksamhetsplan förverkligar och konkretiserar de visioner och mål som förra året har
framvaskat. Vi vill under 2013 stärka och bredda Basement LAN såväl intern som externt.
För att uppnå detta vill vi utforma verksamheten i huvudsak kring utskotts- och projektbaserat
arbete i två strukturer - stödstrukturen och verksamhetsstrukturen. Rådet ska vara ett
organisatoriskt och administrativt nav, under vilket verksamhetsstrukturen exekverar de beslut
som årsmötet och rådet tar. Stödsstrukturen ska erbjuda sin kompetens och sin fortgående
tjänster för att underlätta och stödja verksamhetsstrukturen och rådet.

Vision och målbild
När verksamhetsåret 2013 är över är visionen att Basement LAN ska vara en organisation
stärkt och breddad. Detta är tanken att representeras i följande målspår:
● Geografisk spridning av föreningens verksamhet från Lund till Skåne
● Stärkta kärnstrukturer, en satsning på framför allt våra kärnmedlemmar
● Etablerade, stabiliserade och återkommande arrangemang
● Detta vill vi i korthet genomföra via följande:
● Tydligare och mer lätthanterlig struktur och organisation
● Projektbaserade utskott i verksamhetsstrukturen
● Specialisering hos utskott och utnyttjande av funktionärers spetskompetens
● Satsning på småLAN.

Stödstruktur
Utskotten i stödstrukturen ska vara ett stöd och göra en kontinuerlig insats i syfte att underlätta
för den verksamhetsstruktur som nedan definieras. Stödstrukturen ska arbeta för att avlasta
rådet från exekutiva arbetsuppgifter och bistå med kompetens.
PR
PR ska under 2013 verka för att stärka Basement LAN, Disconnect och Spektrum som
varumärken på den skånska e-sports- och LAN-scenen. Detta kommer uppnås genom dels
konkret marknadsföring av föreningens olika event, dels utveckling av profilmaterial och ständig
närvaro i den skånska ungdomskulturen.
PR ska under 2013 också fortsätta arbeta med den omformning av Basement LANs grafiska
profil som pågår, där enhetlighet och konsekvent formgivning ska ges prioritet utifrån tidigare
framtaget material.
Basement LAN ska vara en förening som alla ungdomar i Skåne känner till.

E-sport
E-sport, som det nyaste tillskottet i stödstrukturen, ska jobba med att utforma rutiner och
tillvägagångssätt för sitt arbete. E-sport ska under 2013 etablera en lagverksamhet, där spelare
och lag ska kunna träna och erbjudas stöd under Basement LANs logga och namn. Utskottet
ska etablera den här verksamheten och dess principer, med mål om att till 2014 släppa iväg
det som ett eget utskott i verksamhetsstrukturen. Lagverksamheten ska utformas med målet att
vara till fullo självförsörjande redan från start.
Det andra stora arbetet för e-sport ska under 2013 vara att arrangera de turneringar som
Basement LAN står för, både innanför och utanför våran verksamhetsstruktur.
E-sport ska under 2013 göra en utredning gällande att visa större externa e-sportsevent för
storpublik, samt möjligheten att anordna uppvisningsevenemang inom ramarna för e-sport. Om
utredningen så bedömer vara rimligt, ska detta sättas i verket av e-sportsutskottet.
IT
IT ska under 2013 fortsätta att säkra den infrastruktursfunktion som vår verksamhetsstruktur
behöver för att utföra sin verksamhet. Detta innefattar bland annat att inhandla hårdvara och
prova olika lösningar för uppsättning av nätverk.
IT ska under 2013 drifta servrar för sin egen verksamhet och för att agera stöd åt resterande
strukturer, när detta är i behov och efterfrågan.
Projektet gällande en ny, egenbyggd hemsida ska under 2013 fortgå. I projektet ska tätt
samarbete föras med resterande stödstruktur, för att säkerställa att de interna behov vi har
tillfredsställs, och inte andra. Detta också för att se till att övriga inte förväntar sig funktioner som
inte kommer erbjudas.
Förvaltning
Förvaltningsutskottet ska under 2013 rusta upp förrådet, samt se till att det är lätt att hitta det
man behöver där och att övrig struktur enkelt ska kunna besöka förrådet och hämta de saker
som eftersökes.
Förvaltningsutskottet ska under 2013 göra en undersökning gällande olika alternativ för
förrådslokaler och -organisation. Om resultatet så tillåter ska arbetet med att exekvera detta
förslag påbörjas under verksamhetsåret.
Förvaltningsutskottet ska stödja övrig struktur med inköp och planering av bland annat
elmateriel, förbrukningsmateriel och kioskinventarier.

Verksamhetsstruktur
Vid sidan av vår stödstruktur ska verksamhetstrukturen arbeta. Detta är de utskott som
ska arbeta med den verksamhet som ligger närmast våra medlemmar, främst LAN.

Verksamhetsstrukturen måste föra en aktiv dialog med stödsstrukturen, för att denna ska vara
redo med de resurser som krävs vid tillfälle.
SmåLAN
Under 2013 ska Basement LAN stärka sin kärnstruktur i vilken föreningen föddes, nämligen de
mindre LAN - de för ungefär 30 personer - som anordnats regelbundet. Under 2012 minskade
denna verksamhet något, men under 2013 ska vi efter detta steg bakåt ta flertalet steg framåt.
SmåLANsutskottet ska arbeta för att ha tematiskt profilerade LAN för ungefärligen 30 deltagare
stycket. Utskottet ska göra en utredning av möjligheter för att sprida verksamheten geografiskt
och, om möjligheten bedöms existera, också göra så.
Disconnect
Disconnect ska under 2013 etableras som ett evenemang i Basement LAN. Disconnect ska
inte vara varken det största eller dyraste arrangemanget under Basement LANs bälte, utan
snarare det alternativ som ligger mittemellan våra småLAN och Spektrum-serien. Disconnect
ska arrangeras i anslutning till, eller under, vecka 44.
Spektrum
Spektrum ska vara Basement LANs största arrangemang och en mycket stor del av vår
verksamhet. Under året ska vi utvärdera och bearbeta den extremt stora tillväxt som skett under
2012 för att stabilisera konceptet Spektrum. Vi vill ta tillvara på de erfarenheter vi har fått och de
misstag vi har begått för att förbättra och förstärka LAN:et och dess varumärke.
Gruppen kommer att utföra Spektrum 5.0, arrangera Spektrum 5.5 i augusti samt påbörja
planeringen inför Spektrum 6.0 i januari 2014 med stöd av den ovan nämda stödstrukturen.

Övrig verksamhet samt rådets arbete
Under 2013 ska rådet fortsätta arbeta för att alla exekutiva funktioner ska tillföras våran
stödstruktur och verksamhetsstruktur. Rådet ska verka som samordnande och administrativt
nav i Basement LAN, och överse att stödstrukturen erbjuder det stöd som den bör till
verksamhetsutskottet, och att det sistnämnda utför sina exekutiva bördor.
Rådet ska vara förberett på att det under 2013 kommer kunna uppstå nya situationer,
framkomma konflikter eller uppkomma möjligheter, där det måste tas ställning till att eventuellt
satsa resurser i ett internt projekt. Detta ska ges utrymme, och rådet ska dra nytta av den
stödstruktur som vi etablerat.
Rådet ska verka för en ökad kontakt med och medlemsansökan till Svenska e-sportsföreningen
men samtidigt vara tydlig med Basement LANs anknytning till Sverok samt att det är där
statsbidraget för oss söks.
Rådet ska verka för att ta fram adekvata policydokument för att förebygga eventuella konflikter
och räta ut frågetecken.

Rådet ska under 2013 bistå stödstrukturens utskott med det underlag och material som de
behöver för att bedriva sin interna verksamhet. Vid behov ska även verksamhetsstrukturen få
erforderligt ledarskapsstöd och hjälp att överkomma eventuella hinder.

Bilaga 5: Budget
Inkomster
Post

Index

Sverok - grundbidrag

Antal

Summa

2000

1

2000

60

400

24000

150

40

6000

Kommun föreningsbidrag

12

1667

20004

Medlemsavgifter

100

500

50000

Sverok - medlemsbidrag
Sverok - träffbidrag

Summa inkomster

108004
Utgifter

Post
IT
- Hemsida

Index

Antal

Summa
9499
400

- Domän

99

- Servers

1000

- IT-materiel

8000

- Möten/admin

0

PR

9000

- Profilmateriel

3000

Projektsmarknadsföring

5000

- Marknadsföring

500

- Möten/admin

500

E-sport
- Lagverksamhet
- Turneringspriser

6300
0
3000

- Live e-sport

0

- Servers

3000

- Möten/admin

300

Förvaltning

6200

- Förvaringsmateriel

3500

- Elmaterial

2500

- Förrådslokal

0

- Möten/admin

200

Spektrum

50000

- Spektrum 5.0

10000

- Spektrum 5.5

24000

Disconnect

10000

Små-LAN

10000

Övrigt

10300

- Rådsmöten

1000

- Körersättning

4000

- Reseersättning

300

- Interna projekt

5000

Summa utgifter

101299
Inkomster

108004 kr

Utgifter

-101299 kr

Balans

-3295 kr

Bilaga 6: Proposition 1: Förslag på förändring av stadgarna för att
förtydliga hur föreningens namn ska förkortas
En viss förvirring har rått om hur Basement LAN ska förkortas. Rådet anser därför att
det vore på sin plats med en stadgeförankrad, officiell förkortning. Därför yrkar rådet:
att följande läggs till i stadgarna:
“§20 Föreningens namns förkortning
Föreningens namn förkortas “BML”.

Bilaga 7: Proposition 2: Förslag på förändring av stadgarna för att
tillåta medlemsföreningar
Under året som gått har rådet undersökt hur föreningens organisation skulle kunna
göras mer effektiv. Rådet bedömde bland annat att det vore positivt att göra det möjligt
för andra föreningar att bli medlemmar (medlemsföreningar) i Basement LAN. Dessa
medlemsföreningar skulle kunna vara exempelvis lokalavdelningar runt om i Skåne. För
att denna förändring ska kunna träda i kraft krävs en stadgeändring.
Därför yrkar rådet:
att(1) följande läggs till i stadgarna:
“§19 Anslutna föreningar
Förening som av rådet antagits som ansluten benämns i denna stadga som
medlemsförening.
För att antas som medlemsförening krävs att föreningen har minst fem medlemmar och
delvis verkar i enlighet med Basement LANs syfte och godkänner dess stadgar.
Medlemsföreningar utformar fritt sin verksamhet och råder själv över sina tillgångar.
Det åligger medlemsföreningar att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som
rådet behöver för att bedriva Basement LANs centrala verksamhet.
Medlemsföreningar som bryter mot Basement LANs stadgar, skadar dess anseende
eller
motarbetar dess syfte kan stängas av med omedelbar verkan av rådet. Nästkommande
ordinarie medlemsmöte beslutar om uteslutning av avstängd medlemsförening.
Medlemsföreningar räknas inte som medlemmar i Basment LAN.”.

