Årsmöte
För föreningen Steampunk Götheborg
den 25 januari 2015

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes i behörig ordning.
§ 3. Fastställande av röstlängd
Närvarande:
• Emil Jonasson
• Erika Nilsson
• Nina Wängberg
• Jonas Larsson
• Peter Bengtsson
• Maria-José Correa
• Peter Markusson
• Lars Hammarström
• Niklas Lundblad
• Joakim Henberg
• Mikael Wiktorsson
• Benjamin Larsson Correa
• Åsa von Essen
• Samuel Sundström
• Emelie Wahlgren
• Sofia Garn
• Hanna Ågren
• Niels Gudjonsson
Alla närvarande utom Niklas Lundblad är medlemmar i föreningen, vilket ger totalt 17
röstberättigade. Det påpekas att Benjamin Larsson Correa inte förväntas ha så mycket åsikter
just idag eftersom han är ca 1 år gammal.
§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Emil Jonasson utses till mötesordförande. Erika Nilsson utses till mötessekreterare.
§ 5. Fastställande av dagordning
En punkt “§15.5 Övriga frågor” läggs till dagordningen, och det påpekas att §4 togs innan §2.

§ 6. Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare utses Emelie Wahlgren och Peter Bengtsson.
§ 7. Verksamhetsberättelse
Emil Jonasson presenterar föreningens verksamhetsberättelse (vilken bifogas protokollet).
Sammanfattningsvis har vi gjort massor under 2014 – föreningens grundande, ca 12
ångbåtsfikor, många hantverkskvällar och två hattworkshops, rum på GothCon, temadag på
Science fiction-bokhandeln, deltagande på Nostalgimässan och i Geek Pride-paraden,
Steampunk at the Mountain #1, utställning på Backa bibliotek, Steampunkbalen, minimässa,
besök på jul på Liseberg, Sekelskiftesdagarna på Marstrand och ett otal spontana “meetups”.
Även besöket på jul på Liseberg strax innan föreningens grundande samt Steampunk at the
Mountain #2 den 10 januari 2015 tas upp.
Dessutom har föreningen dykt upp i media, bland annat i GP, SVT, Medborgarskolans
kurstidning och bloggen Steampunk i Sverige.
Hanna Ågren tillägger att vi utlyste en logotyptävling, som vanns av Lupina Ojala och Ulrika
Johansson.
§ 8. Ekonomisk berättelse och balansräkning
Joakim Henberg presenterar den ekonomiska berättelsen och budget för 2015 (se bilaga).
Ingående saldo år 2014 var 0 kr och utgående var 4303 kr den 31 december 2014 (festen den
10 jan har sedan dess betalats, vilket innebär ännu några utgifter). Vi har egentligen bara haft
två arrangemang som kostat föreningen pengar – minimässan och Steampunkbalen – övrigt har
varit småutgifter i form av te och kakor, tryck av visitkort och dylikt. Både minimässan och
balen gav positivt resultat.
Vi beräknas ha 829 kr i fasta utgifter 2015 (bankgiroavgift 600 kr samt totalt ca 229 kr för
hemsidan). Styrelsen kommer ensamma att ge åtminstone 500 kr i medlemsavgifter. Vi har just
nu 43 medlemmar, varav 2 under 7 år (därmed icke betalande), 2 vinnare i logotyptävling
(därmed icke betalande första året) och en ungdom (därmed lägre avgift).
§ 9. Revisionsberättelse
Revisorerna, Ulrika Johansson och Jean-Pierre Salkvist, kunde inte närvara vid mötet men
hälsar via e-post (som Joakim skickar salen runt) att de föreslår att årsmötet beviljar avgående
styrelse ansvarsfrihet. De lovar skicka underskriven revisionsberättelse på papper snarast.
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för avgående styrelse.
§ 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga inkomna motioner eller förslag att behandla.
§ 12. Val av ny ordförande
Valberedningens förslag är Hanna Ågren. Nina Wängberg nomineras även. Hanna Ågren väljs
till ny ordförande med 2 rösters marginal (Benjamin Larsson Correa antas lägga ned sin röst).

§ 13. Val av ny styrelse och eventuella suppleanter
Till vice ordförande nomineras och väljs Maria-José Correa.
Till kassör nomineras och väljs Joakim Henberg.
Till sekreterare nomineras Nina Wängberg och Erika Nilsson. Erika Nilsson väljs med 14
röster mot 2.
Till övriga ledamöter nomineras och väljs Åsa von Essen, Mikael Wiktorsson och Nina
Wängberg och till suppleant väljs Henrik Hörlin (som ej deltar på mötet men har anmält sitt
intresse till valberedningen).
§ 14. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Ulrika Johansson ställer upp för omval. Emil Jonasson nominerar Peter Markusson, som
godtar nomineringen. Båda (Ulrika och Peter) väljs in som revisorer.
Samuel Sundström nomineras och röstas in som revisorsuppleant.
§ 15. Val av valberedning
Niels Gudjonsson ställer upp för omval. Peter Bengtsson nomineras. Båda godtas.
§ 15.5 Övriga frågor
Det föreslås att styrelsen skapar den halvofficiella eller officiella posten “brittisk ambassadör”
för föreningen, med anledning av att Charlie Dormer redan kallats detta halvt på allvar sedan
föreningens grundande, och Emil Jonasson (som ska flytta till Storbritannien) också vill agera
ambassadör. (Ambassadören/ambassadörerna skulle vara separata från styrelsen.)
§ 16. Mötets avslutande

___________________________________
Emil Jonasson, mötesordförande

_____________________________________
Erika Nilsson, sekreterare

___________________________________
Emelie Wahlgren, justerare

_____________________________________
Peter Bengtsson, justerare

