
Protokoll från årsmöte för

Föreningen Gyllene Hjorten
Studiefrämjandets lokal Alba, Portalgatan 2B, ingång A1, Uppsala

2017-03-25 kl. 15:00

Närvarande:
Anders Fridborg, Tobias Amnell, Camilla Amnell, Johan Dahlberg, Erik Bohlin, Emma 
Jansson Hjerdt, Sonny Jacobsson, Karin Fonnaland, Anders Ekman, Gunilla Carlsson, Lennart
Egerqvist (från §6.d).

Bilagor:
 Verksamhetsberättelse för 2016
 Ekonomisk berättelse 2016, inklusive

◦ Resultatrapport 2016
◦ Balansräkning 2016-12-31

 Rapport från hemsidesgrupp 2016
 Världsgruppens berättelse för utvecklingen i Erborigien 649
 Motion angående Korrigeringar och tillägg till Vägen till Erborigien

◦ Errata 
 Budget 2017
 Verksamhetsplan 2017

§ 1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande Monica Ericson (ME) öppnade mötet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Sittande ordförande (ME) valdes med acklamation.
Till sekreterare för stämman valdes Tobias Amnell (TA) med acklamation.

§ 3 Val av justeringspersoner till lika rösträknare

Anders Ekman (AE) och Camilla Amnell (CA) valdes med acklamation till 
justeringspersoner tillika rösträknare.

§ 4 Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning

Styrelsen har publicerat kallelsen på hemsidan, på föreningens facebooksida 
samt skickat dem med mejl.
Stämman beslutade med acklamation att kallelse till stämman skett i behörig 
ordning.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den utskickade dagordningen.



§ 6.a Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet

Styrelsens berättelse över gångna årets verksamhet, se bilaga, lades till 
handlingarna.

§ 6.b Hemsidesgruppens berättelse över det gångna årets verksamhet

Hemsidesgruppens berättelse över gångna årets verksamhet, se bilaga, lades till 
handlingarna.

§ 6.c Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien

Världsgruppens berättelse över gångna årets utveckling i Erborigien, se bilaga, 
lades till handlingarna.

Anders Fridborg ville införa korrigeringen att Kei enbart har ett öga.

§ 6.d Styrelsens ekonomiska berättelse

Ekonomisk berättelse för 2016, se bilaga, lades till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisorsberättelse över det gångna årets verksamhet, se bilaga, lades till 
handlingarna. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Årsmötet beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9 Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av 
uppkommen förlust

Verksamhetens resultat går in i nästa års verksamhet. 

§ 10 Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer

Årsmötet beslutade att det även i fortsättningen inte ska utgå några arvoden eller
ersättningar till vare sig ombud, styrelse eller revisorer.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Valberedningens representant; Anders Fridborg tar över ordet. 
Val av sekreterare, samt val av styrelsesuppleant:

 Till sekreterare föreslogs Emma Jansson Hjerdt, vilket årsmötet 
beslutade.

 Till styrelsesuppleant finns inga förslag. Gunilla Carlsson erbjuder sig att
ta posten som suppleant, vilket årsmötet beslutade.

§ 12 Val av ämbetsmän



 Världsgrupp:  Lennart Egerqvist fortsätter. Anders Fridborg samt 
Sandra Hjelmérus föreslås. Årsmötet beslutade detta.

 Väveriet: Valberedningen föreslår Tobias Amnell, My Lemon Peter 
Engström till hemsidesgrupp. Årsmötet beslutade detta.

 Rustmästare: Valberedningen föreslog Vanje Ryge som ordinarie och  
Gunilla Carlsson som vice Rustmästare. Årsmötet beslutade detta.

 Fogde:  Valberedningen föreslog Erik Bohlin som fogde med ansvar för 
lokalen. Årsmötet beslutade detta.

 Myntmästare: Valberedningen förslår att Erik Bohlin blir myntmästare 
med ansvar att hantera växling av mynt vid eller inför arrangemang. 
Årsmötet beslutade detta.

§ 13 Val av revisorer samt revisorssuppleant

Valberedningen föreslår Niclas Lemon och Magnus Lundborg som ordinarie 
revisorer, samt Johan Dahlberg som revisorssuppleant. Årsmötet beslutade detta.

§ 14 Val av valberedning

Tobias Amnell, Kristina Hedenberg och Anders Fridborg föreslogs och valdes.

Årsmötet uppmanar valberedningen att även förbereda förslag till valberedning.

§ 15 Motioner

a) Errata till EHB/Vägen till Erborigien
Årsmötet beslutade i enlighet med motionen, se bilaga.

Fikapaus

§ 16 Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår

Styrelsens föreslagna verksamhetsplan fastställes med följande ändringar:
 Tornerspelet flyttat till 2 september. Vi behöver göra detta för att få in 

pengar.

§ 17 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

Styrelsens föreslagna budget fastställdes med följande tillägg
 Lokal och förvaring 3000 kr

§ 18 Världsfrågor

 Inga anmälda.

§ 19 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018

Medlemsavgifter enligt nedan fastställdes:
 0-10 år 20:-
 11-18 år 130:-



 19-25 år 200:-
 25 – 300:-
 Frivillig medlemsavgift 500:-
 Familjemedlemskap 750:-
 Femårsmedlemskap 1400:-

§ 20 Övriga ärenden

a) Ungdomsavdelning
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att inrätta en avdelning för ungdomar i 
enlighet med Sveroks regler.

b) Sätesflytt
Årsmötet beslutar att flytta styrelsens säte från Gävle till Uppsala. Detta 
innebär en ändring av §3 i stadgarna.

c) Byggnationer i Gyllbergen
Frågan väcktes om att föreningen är intresserad av mer långsiktigt 
användande av området i Gyllbergen. Det skulle kräva ett skriftligt avtal 
med markägarna, bland annat om hur vidareuthyrning kan organiseras.

d) Emmas brandtal om engagemang i föreningen
Om verksamheten och spelvärlden är viktig för oss, behöver vi engagera 
oss. En lång diskussion med många inlägg följde.

e) Emma tog upp att Facebook inte är något som alla använder

§ 21 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för 
medlemmars granskning

 Stämmoprotokollet anslås på hemsidan så att alla kan se.

§ 22 Stämmans avslutande

Vid protokollet Ordförande

Tobias Amnell Monica Ericsson
Stämmans sekreterare Föreningens ordförande

Justeringsperson Justeringsperson

Camilla Amnell Anders Ekman




