ÅrsmöteTouhou Sweden 2018-12-31
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades klockan 15:53

2. Mötets behörighet.
Mötet finnes behörigt.

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

4. Val av mötets sekreterare.
Hussein Kadhum valdes till mötessekreterare.

5. Val av två personer att justera protokollet och räkna röster.
Hugo Ankarloo och Fredrik Köhler valdes till rösträknare tillika justerare.

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

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
Föreningen har under året arrangerat på två olika event, vilka är NärCon Vinter 2018 och
NärCon Sommar 2018. 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 och Touhou Project
12.3: Hisoutensoku.
Under året har vi dessutom arrangerat tre föreningsträffar, en på Östuna Bygdegård som
ägde rum mellan 4e - 6e juli, samt två i arena 29 i göteborg mellan 23e - 25e mars och 1a 4e november. Dessa träffar varade under helger och vi har haft mellan 6-13 personer som
deltagit under träffarna. I träffarna har vi spelat Touhou samt andra spel och umgåtts med
varandra.
Dessutom har vi under året anordnat tre stycken rittävlingar samt en musiktävling som vi
hållit i online och utannonserades via vår hemsida, på sociala medier samt Discord.

8. Ekonomisk berättelse för 2018.
Lästes upp och lades till handlingarna.

9. Revisorns berättelse för 2018.
Revisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för 2018 års Styrelse.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2018.

11. Motioner.
Följande motion togs upp på årsmötet:
"Motion 1: Begränsning av antalet tillåtna styrelseledamöter i stadgarna”
Motionär(er): Styrelsen
Bakgrund:
Under förra Stormötet togs det upp som en övrig fråga att vi har en väldigt stor styrelse. Det
beslutades att vi bör ta upp frågan om att införa en gräns i stadgarna formellt och styrelsen
ålades att lägga en motion till nästa Stormöte så att det går att diskutera igen kring ett riktigt
förslag som också går att besluta om på mötet (paragraf 6 går att ändra med ett ensamt
Stormötesbeslut, så det räcker att motionen om ändringen ingår i kallelsen)
Obs: Förra Stormötet beslutade inte att införa en gräns, den diskussionen och det beslutet är det
som den här motionen behandlar.
Yrkanden:
Motionärerna yrkar på ändring av stadgarna så att “§6 Styrelsen” ändras så att
“Styrelsen skall helst bestå av ett ojämnt antal personer.”
Byts ut mot
“Styrelsen skall som mest bestå av 7 personer och skall helst bestå av ett ojämnt antal
personer.”
Vi fick ett ändringsyrkande att ändra "skall som mest bestå" till "skall som helst bestå" som inte
gick igenom.
Mötet beslutade att motionen gick igenom.

12. Nästa års verksamhetsplan.
●

Arrangera 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 föreningens kommunikation, med avseende på hemsida, videositer,
sociala medier, m.m.
Utreda möjligheterna till att ta in saker för försäljning t.ex. spel, doujin-musik,
doujin-manga och officiella böcker. Samt, tillgängliggöra dessa för medlemmarna i
fler forum.
Utreda sponsringsmöjligheter.
Arrangera olika event online som till exempel turneringar i Touhou-spel eller andra
kreativa tävlingar.
Fortsätt underhålla och utöka maskinparken.
Uppmuntra kontinuerliga kreativa aktiviteter, såsom med kreativa onsdagar.
Återuppta diskussionen med Sverok Stockholm om att bruka deras lokaler till
meetups.
Styrelsen skall i högre grad uppdra föreningsarbete till relevanta verksamhetsgrupper
samt vid behov tillsätta sådana grupper.
Ändra mötesfrekvens från två styrelsemöten per månad till ett styrelsemöte, samt ett
(informellt) verksamhetsgruppsmöte per månad.

13. Nästa års budget.
En budget föreslogs och antogs enligt följande:
Intäkter:
2500kr i bidrag från Sverok
5000kr från försäljning av spel till medlemmar
Utgifter:
8000kr för inköp av teknikutrustning
2000kr för inköp av profilmateriel
3000kr för inköp av spel att sälja till medlemmar
Förväntat resultat: -5500kr

14. Val av nästa års styrelse.
Valberedningen föreslog följande styrelse:
Mattias Modin till ordförande.
Hussein Kadhum till vice ordförande.
Mikko Magnusson till kassör.
Tobias Eriksson till sekreterare.
Fredrik Köhler till ledamot.
Michael Stahre till ledamot.
Simon Lundgren till ledamot.
Samtliga nominerade valdes i klump till att bli nästa års styrelse.

15. Val av nästa års revisor.
Henrik Lagerholm valdes till att bli nästa års revisor.

16. Val av nästa års valberedning.
Erik Persen och Loke Lonegran kandiderade och valdes som valberedare för 2019.

17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.

18. Mötets avslutande.
Mötet avslutades 19:15

Mötesordförande:

Justeringspersoner:

_____________________________
Michael Stahre

________________________________
Hugo Ankarloo

Mötessekreterare:

_____________________________
Hussein Kadhum

_______________________________
Fredrik Köhler

Tillställes Årsstämman 2018 - Ekonomisk berättelse Touhou Sweden 2018

Ingående balans

2018

2017

15303

12582

Ingående balans jämte 2017 års bokslut.

2018

2017

Donationer
Bidrag
Försäljning
Lån

0
2575
5450
0

100
2025
5000
0

Totalt

8025

7125

Intäkter

Huvudsakliga transaktioner under året.

2018

2017

Inköp (omsättningstillgångar)
Inköp (anläggningstillgångar)
Priser
Avgifter
Svinn
Återbetalning av lån

-3150
-5090
0
0
0
0

-4404
0
0
0
0
0

Totalt

-8240

-4404

Kostnader

Omsättningstillgångar avser inköp ämnat till återförsäljning. Anläggningstillgångar består.

Årets Resultat
Utgående Balans

2018

2017

-215
15088

2721
15303

Från budgeterat resultat om SEK -3320, kvarstår SEK 3105.

Revisionsberättelse - föreningen Touhou Sweden
Vid granskning av föreningen Touhou Sweden‘s räkenskaper för tiden 2017-12-30 - 2018-12-31 har
jag funnit dessa i god ordning.

Det finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja avgående
styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Henrik Lagerholm
Förtroendevald revisor för Touhou Sweden

