Protokoll från årsmöte med Shade Events 27/3 - 2014
§1. Mötet förklaras giltigt
§2. Val av mötets ordförande, sekreterare, justerare
● Emil väljs till ordförande
● Per Väljs till sekreterare
● Tommie & Bomler väljs till justerare
§3. Verksamhetsberättelse från 2013
● Samtliga uppsatta mål för 2013 uppnåddes förutom att höja kvaliteten på turneringar.
● 5 LAN genomfördes.
● MY-LAN genomfördes för första gången och blev lyckat.
● Emil & Daniel uttrycker missnöje över hur styrelsearbetet genomförts sedan augusti. De
var till en början kritiska till MY:LAN men ville inte hindra arbetet för de som tog på sig
ansvaret för evenemanget. De klev åt sidan och kände sig efter det att information och
beslut rörande både de “vanliga” lanen och MY:LAN inte gick via dem. Styrelsen
erkände bristerna och förstod missnöjet.
§4. Ekonomisk berättelse
Ett preliminärt resultat på 13 800 kr presenterades. MY:LAN gick med vinst och även de små
lanen, trots att kioskförsäljningen minskat kraftigt de senaste åren.
§5. Revisionsberättelse
Ingen extern part har tittat på ekonomin. Detta är ej heller nödvändigt.
§6. Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen ges ansvarsfrihet förutsatt att en revisionsberättelse lämnas in senast 27/4. I annat fall
kallas till nytt årsmöte.
§7. Årets verksamhetsplan
● Sträva efter att skapa större gemenskap i crew tex genom gemensamma aktiviteter mellan
evenemangen.
● Sträva efter att genomföra 3 stycken LAN
● Sträva efter att höja kvaliteten på turneringarna som genomförs
● Sträva efter att växa
● Sträva efter att åstadkomma bättre kommunikation med medlemmar
§8. Åretsmedlemsavgift

Sätts till 75kr
§9. Val av årets styrelse
Efter votering valdes 2014 års styrelse. De tillsatta personerna är Freppa, Per, Gustaf, Tommie
och Bomler
§10. Revisor
Styrelsen får i uppdrag att utse revisor
§11. Övriga frågor
●
●
●
●
●
●

Styrdokument för crew presenteras och accepteras
Förhållningssätt till energidryck diskuteras. Styrelsen lägger fram ett förslag inom kort
Grafisk profil. Styrelsen tar ansvar för att färdigställa grafisk profil
Mat till crew. Styrelsen tar ansvar så att inte kostnader för detta skenar iväg
Kiosk. Styrelse och crewgrupp fortsätter denna diskussion
Postadress ändras till Freppa. Styrelsen ansvarar för detta.

