Årsmötesprotokoll från 2016-12-31 för föreningen Touhou Sweden (org nr 802469-6752)

Touhou Swedens årsmöte 2016-12-31
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades klockan 18:41

2. Mötets behörighet.
Mötet finnes behörigt.

3. Val av mötets ordförande.
Michael Stahre valdes till mötesordförande

4. Val av mötets sekreterare.
Erik Persen valdes till mötessekreterare

5. Val av två personer att justera protokollet och räkna röster.
Mattias Modin och Andreas Vollertzen valdes till rösträknare tillika justerare.

6. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen lästes upp och godkändes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
Föreningen har under året arrangerat på två olika event, vilka är ConFusion 2016 och
NärCon 2016. Liksom tidigare år har vi på dessa event erbjudit besökare möjlighet att
prova Touhouspelen samt arrangerat turneringar i foljande spel:
Detonate on Sound, Touhou Project 9: Phantasmagoria of Flower View och Touhou Project
12.3: Hisoutensoku.
Under året har vi dessutom arrangerat en föreningsträff på Härlanda fängelse i Göteborg
som ägde rum mellan den 28 och 30 oktober. Denna träff varade en helg och då har vi haft
ca 10 personer som deltagit, där vi spelar Touhou samt andra spel och umgåtts med andra
medlemmar.

8. Ekonomisk berättelse för 2016
Den ekonomiska berättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

9. Revisorns berättelse för 2016
Revisorsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för 2016 års Styrelse.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2016
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11. Motioner.
Inga inkomna motioner.

12. Nästa års verksamhetsplan.
●

Arrangera fler meetups jämnt utspridda under året (t.ex. 6 stycken)

●

Ge mer information om Touhou till besökare, t.ex. med broschyer, en mobilanpassad
info-sida eller slideshows.
Arrangera en större meetup som utannonseras med god marginal så att fler

●

medlemmar från hela landet kan närvara.
●
●
●
●
●

Snygga till hemsidan, med bilder på styrelsen, aktuell information och mer grafiskt
material.
Utreda möjligheterna till att ta in saker för försäljning t.ex. spel, doujin-musik,
doujin-manga och officiella böcker.
Upprätthålla Göteborgsmeetups.
Utreda sponsringmöjligheter.
Under det första kvartalet definiera upp en lista utav officiella kommunikationskanaler för
föreningen och från det andra kvartalet implementera dessa, som bör inkludera
Touhou.se, Touhou Swedens facebooksida, forumet på touhou.nu, Touhou Swedens
Slack-server och Discord.

13. Nästa års budget.
En budget föreslogs och antogs enligt följande:
Intäkter:
2680kr i bidrag från Sverok
5000kr från försäljning av spel till medlemmar
Utgifter:
2000kr för inköp av teknikutrustning
2000kr för inköp av tryckmaterial
5000kr för inköp av spel att sälja till medlemmar
Förväntat resultat:
-1320kr
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14. Val av nästa års styrelse.
Mattias Modin valdes till ordförande för 2017
Andreas Vollertzen valdes till kassör för 2017
Erik Persen valdes till sekreterare för 2017
Följande personer valdes i klump till styrelseledamöter för 2017:
Pontus Lindblom
Loke Lonegran
Samuel Eklund
Michael Stahre
Mikko Magnusson
Tobias Eriksson
Soda Nilsson
Edvin Bertvall
Fredrik Köhler
Mattias Modin (19900904-1592) och Andreas Vollertzen (19900724-3554) valdes att enskilt
teckna föreningens firma.

15. Val av nästa års revisor.
Henrik Lagerholm valdes till revisor för 2017

16. Val av nästa års valberedning.
Mötet valde att inte tillsätta en valberedning för 2017.

17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.

18. Mötets avslutande.
Mötet avslutades klockan 20:40

Mötesordförande:

Justeringspersoner:

_____________________________
Michael Stahre

________________________________
Mattias Modin

Mötessekreterare:

_________________________
Andreas Vollertzen

______________________________
Erik Persen

