Steampunk i Göteborg – Årsmöte: 20160123
Närvarande:
Hanna Ågren
Niels Gudjonsson
Agneta Lind
Mikael Viktorson
Erika Nilsson
Peter Bengtsson
Åsa Von Essen
Samuel Sundström
Emilie Wahlgren
Nina Vängberg
Ellen Wallman
Werner Johansson
Henrik Hörlin
Joakim Henberg
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Motioner
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
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Mötets öppnande
1. Mötet öppnas av Hanna Ågren.
Mötets behörighet.
1. Mötet anses att vara behörigt.
Val av mötets ordförande.
1. Hanna Ågren väljs till mötets ordförande.
Val av mötets sekreterare.
1. Werner Johansson väljs till mötets sekreterare.
Val av två personer att justera protokollet
1. Agneta Lind och EmelieWahlgren väljs till mötets justeringspersoner samt rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Årets verksamhet gås igenom av Hanna Ågren
1. En Ångbåtsfika har genomförts första lördagen i varje månad, endast en månad saknade
ett officiellt facebook event.
2. Gothcon var det första större eventet under året. Anses vara väldigt lyckat, ett nytt
Steampunkrum i årets Gothcon ska genomföras.
3. Hanami event genomfördes den 26 april.
4. Flera medlemmar gick i Geek pride paraden.
5. Steampunkmässa samt Steampunk At The Mountain
6. 6 Juni genomfördes Sekelskifts picknick med Viktorianska föreningen. Eftersom den var
så lyckad ska vår förening organisera träffen i år.
7. 7 Juli genomfördes en resa till High Chaparral vilket var uppskattat av all de som följde
med.
8. Medlemsträffar genomfördes den 29 juli samt den 22 november. Eftersom det inte kom
så många medlemmar så ska styrelsen ska se över hur vi kan locka dit fler.
9. 24 Oktober genomfördes Steampunkbalen – väldigt lyckad men eftersom vi var flera än
förra året och lokalen endast tar ett visst antal kanske ett byte av lokal behöver ske.
10. Halloween på Liseberg samt Jul på Liseberg var lyckade medlemsträffar som skedde på
medlemmarns initiativ.
11. High/Afternoon tea på Steampunk Bar promotades.
12. 9 Januari genomfördes Steampunkmässa på Frilagret samt Steampunk At The Mountain
(SATM#4). Över 450 kom till mässan och många av dem kom även senare till festen.
Väldigt bra uppslutning.
13. Flera hantverkskvällar kan skapas, kräver dock medlemmars intresse samt någon som
organiserar det och håller i kontakten Sesam föreningen.
14. En studiecirkel har satts upp för Steampunkconventet 2016.
15. En steampunkmässa för januari 2017 ska planeras vidare på under 2016.
Ekonomisk berättelse för förra året
Ekonomisk berättelse gås igenom av Joakim Hedberg
1. Vi har under årets olika arrengemang fått en ökad buffert med ungefär 5400 SEK.
2. Vi har som förening ökat omsättning totalt.
3. Steampunkbalen var den enskilt störta bidragaren till detta. Räkenskaperna visar på,
givit fakturor och fodringar att vi har gått antigen svagt minus eller plus på eventet.
Detta beror på att alla fakturor och fodringar inte har kommit in än.
4. Framtida ekonimiskt ansvariga kommer behöva kontrollera de större eventen såsom
balen och mässorna mer nogrannt för att säkerställa fortsatt god ekonomisk ordning.
Revisorernas berättelse för förra året
1. Årets revisor, Peter Markusson ringdes upp, för godkännande av det gånga årets
bokföring.
2. Han godkänner, över högtalartelefon inför alla närvarande, att bokföringen är godkänd.
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Mötet finner med enkel marjoritet att ge Styrelsen ansvarsfrihet.
Motioner
1. Inga motioner har lämnats in för beaktning.
11. Årets verksamhetsplan
1. Gothcon – Steampunkrum
2. Steampunkconventet 2016
3. Steampunkmässa 2017 – planering
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
1. Ingen förändring kommer ske.
2. Styrelsen ges frihet att under årets förändra medlemskapsavgifter om så behövs.
13. Val av årets styrelse
1. 2 förslag ges av valberedningen. Ett är för en mindre styrelse, ett för en större styrelse.
2. Förslagen var som följer
1.

10.

Förslag 1
Ordförande Maria-José Correra
Vice Ordförande Åsa Von Essen
Sekreterare Henrik Hörlin
Kassör Mikael Viktorson
Ledamöter Hanna Ågren
Agneta Lind
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Förslag 2
Åsa Von Essen
Hanna Ågren
Henrik Hörlin
Mikael Viktorson
Ellen Wallman
Lars Hammarström
Agneta Lind

Suppleanter Ellen Wallman
Werner Johansson
Nina Wänngren
Gunnar Carlström
3. Alternativ 2 valdes i en sluten omröstning med siffrorna 9 mot 5.
Val av årets revisor
1. Joakim Henberg valdes till årets revisor.
Val av årets valberedare
1. Peter Bengtsson och Erika Nilsson blev valda till årets valberedare.
Övriga frågor
1. Protokoll av möten
1. Detta ska i fortsättningen, så som nu, lagras på google drive samt publiceras på
hemsidan, steampunkgbg.se. Exakt förfarande ska diskuteras vid senare tillfälle.
Mötets avslutande
1. Mötet avslutas 15:32.

