ÅRSMÖTESPROTOKOLL
KEITA GAMING 2016

Plats:
10:e april 2016 klockan 10:00 i föreningslokalen på Stationsgatan 16, Borlänge

Närvarande:
Andreas Silvferling
Johan Klingstedt
Christoffer Hag
Dan Andreasson
Magnus Pastuhoff
Emanuel Ekström
Albin Engberg
Salam Shaker
Kalle Lundgren
Rasmus Sandström
Wictor Wahlberg

§1 Mötets öppnande
Dan Andreasson hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande mötet öppnat

§2 Mötets behörighet
Kallelsen skickades ut 2 veckor före mötets start och är därför behörigt kallat.

§3 Val av ordförande
Dan Andreasson valdes till mötets ordförande.

§4 Val av mötets sekreterare
Christoffer Hag valdes till mötets sekreterare.

§5 Val av två justerare
Emanuel Ekström och Johan Klingstedt valdes till justerare.

§6 Verksamhetsberättelse
Styrelsen redovisade vad som hänt i föreningen under förra året, se verksamhetsberättelsen i bilaga 1.

§7 Ekonomisk berättelse
Styrelsen redovisade föreningens ekonomi för förra året, och förklarade hur pengarna använts. Se den
ekonomiska berättelsen i bilaga 2.

§8 Revisionsberättelse
Christoffer Hag redovisade sin granskning av styrelsens arbete under förra året, och rekommenderade
mötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. Se revisorsberättelsen i bilaga 3.

§9 Ansvarsfrihet
Mötet beslutade att ge förra årets styrelse ansvarsfrihet.

§10 Inkomna motioner
Inga inkomna motioner fanns att gå igenom.

§11 Verksamhetsplan
Styrelsen framförde sitt förslag till årets verksamhetsplan, se bilaga 4.
Mötet antog verksamhetsplanen enligt förslaget

§12 Budget & medlemsavgift
Styrelsen framförde sitt förslag till årets budget, se bilaga 5.
Mötet beslutade att sätta medlemsavgiften till 0 kr.
Mötet antog budgeten enligt förslaget

§13 Val av styrelse
Till styrelse för året valdes:
● Dan Andreasson, ordförande
● Emanuel Ekström, kassör
● Wictor Wahlberg, sekreterare

§14 Val av revisor
Till revisor för året valdes Albin Engberg.

§15 Val av valberedare
Styrelsen uppdrogs att agera valberedning under verksamhetsåret

§16 Övriga frågor
1.

Vem ska ta plats som marknadsföringsansvarig?
En fråga ställdes kring vem den nästa marknadsföringsansvarige ska vara när Emanuel Ekström
inte längre ska ha posten. Andreas Silfverling valdes till marknadsföringsansvarig.

2.

Avslutande av projekt KeitaTV
En fråga ställdes kring om KeitaTV projektet ska avslutas eftersom det varit så inaktivt. Mötet
beslutade att inte avsluta projektet.

3.

Avslutande av projekt Team Keita
En fråga ställdes kring om projektet Team Keita ska avslutas eftersom även det varit inaktiv.
Mötet beslutade att avsluta projektet Team Keita.

4.

Utveckling av Hemsida SAITS
En fråga ställdes kring om projektet att utvecklingen av hemsidan med hjälp av företaget SAITS
ska fortsätta under året. Rasmus Sandström och Dan Andreasson lämnar möteslokalen för
röstningen. Mötet beslutade att anlita SAITS för utveckling av hemsidan under kommande år.

5.

Arvoden till Kassör
En fråga ställdes kring föreningen ska ge månadsvis arvode till kassör under det kommande året.
Mötet beslutade att ge 4000 kr netto arvodet till Kassör under kommande året.

6.

Arvode till Sekreterare
En fråga ställdes kring om att ge månadsvis arvode till sekreterare under det kommande året.
Mötet beslutade att månadsvis ge 2000 kr netto arvode till Sekreteraren under kommande året.

7.

Dreamhack för aktiva föreningsmedlemmar
En fråga ställdes kring om Keita-Gaming kommer att erbjuda datorplatser till Dreamhack Summer
och Dreamhack Winter för aktiva föreningsmedlemmar. Mötet beslutade att erbjuda aktiva
föreningsmedlemmar Dreamhack Summer och Dreamhack Winter för aktiva
föreningsmedlemmar. Mötet beslutade även att det är upp till styrelsen att bestämma vilka som
anses som aktiva föreningsmedlemmar.

8.

Monter på Dreamhack
En fråga ställdes kring om föreningen ska driva en monter under kommande Dreamhackfestival.
Mötet beslutade att föreningen kommer att driva en monter under kommande Dreamhack. Johan
Klingestedt utses till ansvarig för monterprojektet.

9.

Uppsägning av kontoret
En fråga ställdes kring om föreningen ska säga upp föreningslokalen i Borlänge. Mötet beslutade
att säga upp kontoret efter Sommaren.

10. Anställande av föreningskonsult
En fråga ställdes kring om föreningen, genom företaget SAITS, ska anlita en föreningskonsult för
att utveckla föreningsverksamheten. Rasmus Sandström och Dan Andreasson lämnar
möteslokalen för röstningen. Mötet beslutade att anlita en föreningskonsult genom företaget
SAITS för att utveckla föreningsverksamheten.

§17 Mötets avslutande
Dan Andreasson avslutade mötet.

Ordförande
Dan Andreasson

Justerare
Emanuel Ekström

Vid protokollet
Christoffer Hag

Justerare
Johan Klingestedt

Bilagor
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse

Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse
Resultaträkning

Balansräkning

Bilaga 3 – Revisionsberättelse

Bilaga 4 – Verksamhetsplan
VERKSAMHETSPLAN 2016
Under 2016 ska föreningen fortsätta bedriva veckoliga esport-turneringar. Under 2016 ska föreningen
fokusera på att förbättra den redan befintliga verksamheten, istället för att starta ny verksamhet. Så
mycket som möjligt ska automatiseras genom hemsidan för att förenkla för föreningen och medlemmarna.
Föreningen ska anordna ett mindre antal större turneringar under året, likt Summer Frenzy 2015.

Bilaga 5 – Budget
Intäkter

Månadsvis

Not

Lagbidrag

930,000 kr

Beräknat antal lag över 1500

Medlemsbidrag

350,000 kr

Beräknat antal medlemmar

Överskott gamla lag

0 kr

Överskott

1 087 140 kr

Totalt

2,367,140 kr

1300
14000

500 000 kr

197,262 kr

Kostnader
Marknadsföring

52,000 kr

KEL

100 000 kr

Turneringspriser

286,000 kr

System, vidareutveckling

1,000,000 kr

Dreamhack Biljetter

40 000 kr

Dreamhack Monter

30 000 kr

Kontoret

80 000 kr

Välgörenhet

20 000 kr

Academy

12 000 kr

Konsulttjänster

240 000 kr

Revisionsbyrå

60,000 kr

Lön Turneringsansvarig

144,000 kr

Arvode kassör

66,000 kr

Lön Marknadsansvarig

36,000 kr

Arvode sekreterare

36,000 kr

Lön Övrigt
Totalt

Resultat

150 000 kr
2,352,000 kr

15,140 kr

196,000 kr

Veckobudget marknadsföring

1 000 kr

Veckobudget turneringar

5 500 kr

