ÅRSMÖTE 2011
SHADE EVENTS
Datum: 29 maj 2011 kl. 19:00
Plats: Huddingehallen, Gymnasietorget 2, 14138 Huddinge.
Närvarande medlemmar vid mötet:
•
Fredrik Hellgren
•
Emil Konow Hoffman
•
Jeanette Löfstöm
•
Philip Eriksson
•
Christoffer Ripén
•
Julius Joelsson
•
Robin Grape
•
Daniel Carlberg
1. Mötets behörighet
Kallelse skickades till alla medlemmar via e-mail den 15 maj 2011.
Det har även visats info på webbsidan i över två veckor. Mötet anses vara behörigt.
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare
Emil Konow Hoffman väljs till mötets ordförande.
Fredrik Hellgren väljs till mötets sekreterare.
Robin Grape och Philip Eriksson väljs till mötets justerare.
3. Verksamhetsberättelse
Shade Events har haft diverse LAN-partyn under 2010 och 2011:
I början av 2010, under vintern/våren har det varit 2 st. evenemang:
Södertörns friskola 2-5 jan 2010 för ca 40 pers. Påsklovs-LAN på Huset för ca 40 pers.
Under 2011 har det varit 2 st. mycket lyckade evenemang:
Södertörns friskola 3-5 jan 2011, mycket lyckat LAN som var fullbokat med över 60 deltagare.
Södertörns friskola 16-18 april 2011, ännu ett lyckat LAN, helt fullbokat med över 70 deltagare.
Emil redovisar medlemsantalet: Föreningen har 144 medlemmar, de har aktivt svarat att de är medlemmar.
Senaste lanen har vi använt fiber för nätverket, deltagarna har uppskattat att vi lånat in ordentlig utrustning.
4. Ekonomisk berättelse
Kassör Emil visar upp balansräkning och resultaträkning från bokföringen. Han konstaterar att kostnad för bank är minskad.
Mötet diskuterar och kommer fram till att webbsidan bör flyttas till ett billigare webbhotell.
5. Revisionsberättelse
Det finns ingen förberedd revisionsberättelse att läsa upp. Dock har revisor Christoffer Ripén sett årets ekonomi och har
ingenting att anmärka på. Dessutom har han medverkat på samtliga evenemang, och ej hittat någonting att anmärka på. Han
yrkar därför på att styrelsen bör få ansvarsfrihet för 2010.
6. Styrelsens ansvarsfrihet
Medlemmarna på mötet beslutar enhälligt att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2010.
7. Årets verksamhetsplan
Mötet beslutar att förra årets verksamhetsplan även skall gälla för 2011. Den är som följer:
Föreningens mål för 2011 är att anordna minst 3 st. LAN-partyn.
Föreningen ska sträva efter att hålla ett LAN-party varje skollov.
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8. Årets medlemsavgift
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till 50 kronor. Detta för att fortfarande få tillgång till Sveroks medlemsbidrag. Vid
erläggande av medlemsavgift erhåller medlemmen fri entré till ett evenemang. Avgiften kan betalas via SMS, bankgiro eller
kontant till någon i styrelsen. Information om detta ska visas på webbsidan.
9. Val av årets styrelse
Fredrik Hellgren lägger fram sitt förslag på styrelse för 2011. Inga andra förslag finns. Årsmötet beslutar enhälligt att
styrelsen för 2011 är:
•
•
•
•
•

Fredrik Hellgren, ordförande
Emil Konow Hoffman, kassör
Robin Grape, sekreterare
Philip Eriksson, ledamot
Jeanette Löfström, ledamot

10. Val av årets revisor
Emil har ett förslag på Leif Karlsson. Han sitter bl.a. som revisor och kassör i andra föreningar och har skött sina åtaganden
bra. Leif är villig att ställa upp på ideell basis för föreningen. Under mötet kontaktades Leif via högtalartelefon och
presenterade sig. Han bekräftade att han var villig att åtaga sig uppdraget. Årsmötet beslutade enhälligt att revisor för 2011
blir Leif Karlsson.
11. Övriga frågor
Crew-gruppen
Emil läser upp föreningens styrdokument för hur crew-gruppen är uppbyggd, för att fräscha upp minnet. Enligt dokumentet
ska den nya styrelsen inom kort kalla till ett crew-möte för att bilda årets crew-grupp.
Crew-tröjor
Mötet beslutar att styrelsen ser till att på ett billigt och ekonomiskt sätt se till att nya tröjor finns till nästa LAN. De ska vara
mer representativa, med Shade Events logo och färger.
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