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1.

Stämmans öppnande

Ordförande förklarade stämman öppnad.
2.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Tobias Amnell valdes

till mötesordförande, Anders Fridborg valdes till mötessekreterare.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Lennart Egerquist och Roland Tjerneld valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
4.

Fråga om kallelse

till stämman skett i behörig ordning

Årsmötet fann att kallelsen skett i behörig ordning.
Fastställande av dagordning
Ordningen fastställdes utan ändringar.
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6.

A) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet
Ordf föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1). Ett antal lajv, aktiviteter och

föreningsmöten

ha

r genomförts.

Berättelsen eodkändes och lades

till handlingarna.

B) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien
Emma Jansson-Hjerdt föredrog världsgruppens berättelse över utvecklingen av Erborigien

(bilaga 2). Fokus har under året legat på utvecklingen i Naronien.
Berättelsen sodkändes och lades

till handlingarna.

C) Styrelsens ekonomiska berättelse

Kassören föredrog styrelsens ekonomiska berättelse. Årets genomförda arrangemang har

gjorts med i princip nollresultat, totalt sett. Den största utrustningsinvesteringen är ett antal
kannor med anpassade packlårar. Föreningen gör ett positivt ekonomiskt resultat 2011.
Berättelsen sodkändes och lades till handlingarna.
7.

Revisorernas berättelse
Sonny Jakobsson avlade revisorsrapporten och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

8.

för avgående styrelse

Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet besl uta de bevilja styre
9.

lse

n a nsva rsfrihet.

Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen

förlust

Årsmötet beslutade att vinsten går in i nästa verksamhetsår.

10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer
Årsmötet beslutade att inga ersättningar betalas ut, annat än viss kostnadstäckning för
faktiskt uppkomna kostnader enligt praxis (telefoni, resor etc).
11. Val av styrelseledamöter
Val

bered n i n gen föresloq :

o Anders Fridborg
Tobias Am nell

o

(700401,-7575) som ordförande att ersätta avgående ordförande
{7

21012-0379)

Camilta Amnell (710703-9328), som kassör, att ersätta avgående kassör Erik Bohlin
(72Oe3O-LALO\

Årsmötet valde Anders Fridborg som föreningens ordförande och Camilla Amnell som dess
kassör, båda på två år.
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Lennart Egerquist anmälde sig frivillig som suppleant.
Årsmötet valde Lennart Egerquist som suppleant
12. Valav ämbetsmän
Världsgrupp
Vo I be re d ni nge

n föresl oq sitta n d e

o

Emma Jansson-Hjerdt, och

o

Anders Ekman,

och att

o

styrelsen gör ett flTllnadsval till den tredje platsen'

Årsmötet valde Emma Jansson-Hjerdt och Anders Ekman, och besluta.de att styrelsen gör ett
fyllnadsval till den tredje platsen.

Webbgrupp
Valbe redni ngen föresloq

o Magnus
o

Lundborg,

Anders Ekman och

o Emma Jansson-Hjerdt.
Årsmötet valde Magnus Lundborg, Anders Ekman och Emma Jansson'Hjerdt.

Hjortspårsredaktion
Volberedningen hqde inqet förslaq
Efter diskussion valdes ingen ny redaktionen och uppdr:ogs i stället åt styrelsen att fundera
över en lösning. Eventuellt kan en årsbokvara ett alternativ.

Rustmästore
Valberedningen föresloq Daniel Hdilbygård

Årsmötet valde Daniel HallbYgård
13. Vat av revisorer samt revisorssuppleant
Val be re d ni n g e n fö resloa

.Sonny Jakobsson och
oKristina Hedenberg som revisorer
Årsmötet valde Sonny Jakobsson och Kristina Hedenberg som revisorer
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14. Val av valberedning
Emma Jansson-Hjerdt, Kristina Hedenberg och Erik Bohlin anmälde sig frivilliga

till

valberedningen.
Årsmötet valde Emma Jansson-Hjerdt, Kristina Hedenberg och Erik Bohlin till valberedning.

15.

1) Styrelsens propositioner

Styrelsen hade inga propositioner.

2)lnkomna motioner
Motion angående nycklar till lokolen.
Rustmästare Daniel Hallbygård föreslog att kontakt med rustmästaren ska tas när nyckeln
övertas, så att rustmästaren vet var de finns någonstans.
Efter diskussion beslutades att ettåriga ansvar för nycklarna tilldelas olika personer. Två
nycklar ska finnas i Gävle och en i Uppsala (hos styrelsen). lnnehavare av nycklar och
nycklarnas benämning publiceras på hemsidan (ombesörjs av Emma).

16. Fastställande av verksamhetsplan
Avgående ordförande föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. Föliande tilläee och
ändringar giordes:
o Hjortspår stryks ur planen
o Tält lånas ut till Visbyresenärer
o Erik B och Tobias A arbetar med tältprojektet

o Ett tårtkalas under sommaren arrangeras av Kristina H
o Ett tillägg om att styrelsen uppmanas sammanställa en "årsbok" görs
Årsmötet antoA därefter verksamhetsplanen (bilaga 3).

om hur man kan engagera nya medlemmar till föreningen fördes. Ett förslag
ställdes att styrelsen skulle få i uppdrag att sammanställa ett informationsunderlag att
distribuera till i första hand nytillkomna deltagare i samband med olika arrangemang, i syfte att
visa på att det finns aktiviteter att fortsätta med i närtid. Förslaget lämnades som en
En diskussion

uppmanins till nytillträdda styrelsen.

17. Fastställande av budget
Kassören föredrog förslag

till budget.

En diskussion fördes kring bland annat hur

intäkter

skulle kunna ökas.

Årsmötet beslutade godkänna budgeten.

18. Världsfrågor
lnga anmälda frågor.
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19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
Medlemsavgiften sänktes från 300 kr till 250 kr vid förra årsmötet. Styrelsen föreslos att
avgiften förblir orörd, enligt nedan:

Vuxen
Ungdom

250kr

L9-25är

200 kr

Barn 11-18 år

130 kr

Barn 0-10år

20kr

5-årsavgift (vuxen) 1200 kr
Årsmötet besl utade

en

I

igt styre lsens förslag.

20. övriga ärenden

1) Myntkassan
Styrelsen har funderat på om växlingskassan för Erborigiska mynt kan användas till annat
än

att reserveras för att täcka värdet av utväxlade mynt.

Årsmötet föreslos låta styrelsen behandla frågan, med inriktning att öronmärkta medel
skall finnas för inväxling.

2l Föreningsbid rag till arrangemang
Styrelsen ställde frågan om det skall finnas möjlighet att låta arrangemang budgetera
med minusresultat, dvs ska styrelsen i princip kunna bevilja bidrag till arrangemang?
fördes om styrelsens ansvar och handlingsfrihet. Viss frihet inom rimlig
ram bör råda. lnga andra beslut eller rekommendationer uttalades.
En diskussion

3)

lnförande av Stormidsommarfond och allmänt om Stormidsomrfiar
Styrelsen väckte frågan om att börja fondera medel till Stormidsommar. Patrik Oksanen
föreslog att diskussionen breddades till att allmänt omfatta känslor oe h viljor inför
Stormidsommar.
Patrik ledde en brainstorm kring "målbild Stormidsommar 650" och fångade bilder och

känslor på whiteboarden.

Årsmötet konstaterade att stormidsommar inte är att betrakta som ett rent
arrangörsdrivet arrangemang utan en föreningsangelägenhet där arrangörer måste
förhålla sig till föreningens förväntningar och målbild.
Årsmötets diskussion kring fondering av medel avslutades med att styrelsen
uppmanades att arbeta med frågan.
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4l

heter gente mot arrangören
Erik Bohlin föredrog frågeställningen, och visade att det finns olika praxis kring t ex vad
man tar upp som kostnader i ett arrangemang.

Styrelsens

a

nsva r/befoge

n

Mötet konstaterade att frågan behöver diskuteras vidare, och föreslog att styrelsen
förbereder den till medlemsmöte isamband med miniäventyrshelgen iseptember.

5)

lnformation om kampanj
Emma Jansson-Hjerdt informerade att hon och Anders Ekman planerar en kampanj
baserad i Wenheim. APPIåder!

21. Meddelande av plats där stämmoprotol«ollet hålles tillgängligt för medlemmars
granskning
På hemsidan.

22. Stämmans avslutande
Stämman avslutades och mötesordförande Tobias Amnell tackade för visat intresse.
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Lennart Egerquist, justerare

