ÅRSMÖTE 2010
SHADE EVENTS
Datum: 18 april 2010 kl. 19:00
Plats: Huddingehallen, Gymnasietorget 2, 14138 Huddinge.
Närvarande medlemmar vid mötet:
• Emil Konow Hoffman
• Julius Joelsson
• David Rudin
• Daniel Carlberg
• Robin Grape
• Fredrik Hellgren
• Christopher Ripén
• Robin Sandell
• Pontus Waller
• Philip Eriksson
• Marcus Janrik
• Teddy Frentz
1. Mötets behörighet
Kallelse skickades till alla medlemmar via e-mail den 2 april 2010.
Det har även visats info på webbsidan i över två veckor. Mötet är giltigt.
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare
Fredrik Hellgren väljs till mötets ordförande.
Emil Konow Hoffman väljs till mötets sekreterare.
Robin Grape och Robin Sandell väljs till mötets justerare.
3. Verksamhetsberättelse
Fredrik Hellgren går igenom verksamheten som varit under 2009, och en bit in på 2010:
Shade Events har under 2009 haft samarbete med Södertörns friskola, det kallas för Frisko-LAN.
Under år 2009 blev det bara ett evenemang: på Södertörns friskola 6-8 aug för ca 40 pers.
Under vintern/våren 2010 har det varit 2 st. evenemang: Södertörns friskola 2-5 jan för ca 40 pers, och påsklovsLAN på Huset för ca 40 pers. Shade Events har, utöver Södertörns friskola, börjat samarbeta med Huset för att
förhoppningsvis kunna ha fler LAN där i framtiden.
Föreningen har i skrivande stund 99 st. medlemmar som varit registrerade under 2009.
4. Ekonomisk berättelse
Kassören Emil berättade hur ekonomin sett ut år 2009. Han redovisar resultat- och balansräkning.
Föreningen har Swedbank som bank idag, det kostar ca. 1000 kr per år.
Styrelsen ska försöka hitta ett billigare alternativ för att spara några hundralappar.
5. Revisionsberättelse
Likt föregående år så finns det ingen revisionsberättelse att visa upp.
Revisor år 2009 har varit Jesper Mattsoff, men han har flyttat till Örebro och har inte längre någon insikt i
ekonomin. Mötet konstaterar att det är svårt att hitta en person med tillräcklig kunskap för att sitta som revisor.
6. Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2009, trots avsaknaden av revisionsberättelse.
7. Årets verksamhetsplan
Mötet beslutar att föreningens mål för 2010 är att anordna minst 3 st. LAN-partyn.
Föreningen ska sträva efter att hålla ett LAN-party varje skollov.
8. Årets medlemsavgift
Mötet beslutar att medlemsavgiften förblir 0 kr. Det är fortfarande gratis att vara medlem i Shade Events.

Shade Events • orgnr. 802420-2304 • www.shadeevents.se

sida 1 av 2

9. Val av årets styrelse
Mötet väljer följande personer till respektive post i styrelsen år 2010:
•
•
•
•
•
•
•

Emil Konow Hoffman - Kassör
Fredrik Hellgren - Ordförande
Robin Grape - Sekreterare
Daniel Carlberg - Ledamot
Robin Sandell - Ledamot
Philip Eriksson - Ledamot
Julius Joelsson – Ledamot

10. Val av årets revisor
Mötet väljer Christoffer Ripén till föreningens revisor för år 2010.
11. Övriga frågor
Emil har några punkter att ta upp:
Ersättning till Emil
Emil ligger fortfarande ute med pengar för kiosk-varor från evenemanget 6-8 aug.
Mötet beslutar enhälligt att Emil kan överföra ersättning till sitt konto.
Vilken lokal ska föreningen vara i?
Mötet diskuterar möjligheten att anordna LAN på Huset. Robin Grape vill att Shade anordnar höstlovs-LAN på
Huset. Han tycker att ADSL-uppkopplingen räcker för det.
Robin Sandell föredrar Södertörns friskola framför Huset. Fredrik Hellgren tycker också det. Men Fredrik anser
också att styrelsen ska jobba tillsammans med Huset för att fixa fram internet till Huset som täcker behovet. Till
dess ska vi ha LAN i sommar i Södertörns friskola. Mötet beslutar att så ska ske.
Mötet beslutar att föreningen ska sträva efter att öppna LAN-bokningen i god tid så att medlemmarna kan
planera inför varje LAN.
Crew-gruppen
Nästa punkt handlar om personalen, sk. crew-gruppen. Emil undrar hur vi gör för att samla ihop en aktiv crewgrupp. Mötet beslutar att styrelsen ska kalla alla medlemmarna till ett möte för att utse en crew-grupp.
Huset vandalism
Slutligen har Teddy frågor om vandalismen som inträffade på Huset vid senaste evenemanget.
Fredrik meddelar att den incidenten är löst och alla inblandade har utrett saken.
Händelsen kommer inte att påverka föreningens framtida evenemang på Huset.

Fredrik Hellgren, mötets ordförande

Emil Konow Hoffman, mötets sekreterare

Robin Grape, justerare

Robin Sandell, justerare
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