
1. Protokoll för Dragon’s Dens årsmöte 2012-10-06

2. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

3. Mötets behörighet

Mötet fanns behörigt utlyst. Mail skickades ut i god tid och information lades upp på 
hemsidan. Datum fanns även i årets LinCon-folder.

4. Fastställande av röstlängd och val av rösträknare

Jenny Lööw

5. Fastställande och godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

6. Val av mötets ordförande

Daniel Jenssen

7. Val av mötets sekreterare

Tomas Lööw

8. Val av två personer att justera protokollet

Adam Kundurakis och Sara Olsson

9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Carl Dickfelt. Verksamhetberättelsen godkändes och 
lades till handlingarna. (Bilaga ).

10. Ekonomisk berättelse för förra året

Ekonomisk berättelse lästes upp av Carl Dickfelt. (Bilaga ).  

Sveroks bidragssystem redogjordes för och diskuterades eftersom resultatet till stor del 
berodde på detta.



Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse för förra året

Lars Molin läste upp revisorernas berättelse.

Revisorerna rekommenderar att styrelsen får ansvarsfrihet. (Bilaga ).

12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Årets verksamhetsplan

Verksamhetsplanen lästes upp av Daniel Jenssen, godkändes och lades till handlingarna. 
(Bilaga ).

14. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

Carl Dickfelt presenterar styrelsens förslag på budget för 2012/2013 (Bilaga ).

Budgetposterna för SälCon höjdes efter diskussion men i övrigt godkändes budgetförslaget.

Medlemsavgift för verksamhetsåret 2012/2013 sattes till 50 kr.

15. Val av årets styrelse

Valberendingen föreslog Tomas Lööw som ordförande och Swen Österberg, Jacob Karlsson och 
Carl Dickfelt som ledarmöter.

Tomas Lööw valdes till ordförande.

Swen Österberg, Jacob Karlsson och Carl Dickfelt valdes till ledamoter.

Styrelsen får i uppgift att fördela poster utöver ordförandeposten själva.

16. Val av årets revisor

Valberedningen hade tre förslag på revisorer. Lars Molin, Fredrik Bonnander och Martin 
Berggren. 

Det beslutades att föreningen ska ha två revisorer.

Lars Molin och Fredrik Bonander valdes.

17. Val av årets valberedare

Mats Ström, Anton Brunberg och Jenny Lööw valdes till valberedare med Jenny Lööw som 
kallande.



18. Övriga frågor

• LinCon generalen 2013

Anton Brunberg presenterade sig.

• Paviljongen

Att eventuellt sälja av medeltidspaviljongen som ligger i bergaförrådet diskuterades. Det 
finns oklarheter om ägandeskapet. Nästa års styrelse fås i uppgift att utreda detta och 
eventuellt sälja den.

• Spelutlottning

Jenny Lööw och Andreas Johansson vann varsitt exemplar av Forbidden Island.

1. Mötets avslutande 

Justerat av:__________________________ & ____________________________


