ÅrsmöteTouhou Sweden 2017-12-30
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades klockan 18:14

2. Mötets behörighet.
Mötet finnes behörigt.

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

4. Val av mötets sekreterare.
Mattias Modin valdes till mötessekreterare.

5. Val av två personer att justera protokollet och räkna röster.
Erik Persen och Loke Lonegran valdes till rösträknare tillika justerare.

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

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
Föreningen har under året arrangerat på tre olika event, vilka är NärCon Vinter 2017,
NärCon Sommar 2017 och NärCon Höst 2017. Liksom tidigare år har vi på dessa event
erbjudit besökare möjlighet att prova Touhou-spelen samt arrangerat turneringar i följande
spel:
Detonate on Sound, Touhou Project 9: Phantasmagoria of Flower View, Gensou Rondo och
Touhou Project 12.3: Hisoutensoku.
Under året har vi dessutom arrangerat en föreningsträff på Östuna Bygdegård som ägde
rum mellan den 18 och 20 augusti. Denna träff varade en helg och då har vi haft ca 15
personer som deltagit, där vi spelar Touhou samt andra spel och umgåtts med andra
medlemmar.

8. Ekonomisk berättelse för 2017.
Lästes upp och lades till handlingarna med justeringar för att spegla god redovisningssed.

9. Revisorns berättelse för 2017.
Revisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för 2017 års Styrelse.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2017.

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 broschyrer, en mobilanpassad
info-sida eller slideshows.
Arrangera en större meetup som utannonseras med god marginal så att fler

●

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

Vidareutveckla hemsidans innehåll.
Utreda möjligheterna till att ta in saker för försäljning t.ex. spel, doujin-musik,
doujin-manga och officiella böcker.
Upprätthålla Göteborgs-meetups.
Utreda sponsringsmöjligheter.
Arrangera olika event online som till exempel turneringar i Touhou-spel eller andra
kreativa tävlingar.
Konsolidera och modernisera maskinparken för att hålla oss uppdaterade till de
senaste Touhou-spelens prestandakrav.
Uppmuntra kontinuerliga kreativa aktiviteter, såsom med kreativa onsdagar.

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:
6000kr för inköp av teknikutrustning
2000kr för inköp av profilmateriel
3000kr för inköp av spel att sälja till medlemmar
Förväntat resultat:
-3320kr

14. Val av nästa års styrelse.
Mattias Modin valdes till ordförande för 2018.
Mikko Magnusson valdes till kassör för 2018.
Tobias Eriksson valdes till sekreterare för 2018.
Följande personer valdes i klump till styrelseledamöter för 2018.
Erik Persen
Loke Lonegran
Alexander Lundgren
Hussein Kadhum
Soda Nilsson
Michael Stahre
Fredrik Köhler
Samuel Eklund
Pontus Lindblom
Andreas Vollertzen

15. Val av nästa års revisor.
Henrik Lagerholm

16. Val av nästa års valberedning.
Erik Persen och Hussein Kadhum kandiderade och valdes som valberedare för 2018.

17. Övriga frågor.
17.1 Motionsfrist
Styrelsen ålades att till nästa Stormöte lägga en proposition om att införa reglering av
Motioner och Motionstid i stadgarna.
17.2 Begränsa antalet ledamöter
Styrelsen ålades att till nästa Stormöte lägga en proposition om att införa en gräns på
antalet styrelseledamoter i stadgarna.

18. Mötets avslutande.
Mötet avslutades 21:05
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