DAGORDNING FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE

2020-3-14

Närvarande vid mötet:
Anders Fridborg
Gunilla Carlsson
Ylva Bäcklund
Peter Engström
Axelina Nilsson
Sonny Jakobsson
§1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
§2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Ordförande: Anders Fridborg.
Sekreterare: Axelina Nilsson.
§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Peter Engström och Ylva Bäcklund.
§4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
Ja.
§5. Fastställande av dagordning.
§6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna årets verksamhet, inklusive
Skaldetävling, miniäventyr, föreningsmöte och zaﬀrafest, upprustning av tält och liknande.
Se bilaga 1
b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien.
Sammanfattning av det som hänt i samtliga länder under det gångna året.
Förslag om att allt material från föreningen ska samlas på samma ställe för att underlätta för
världsgruppen och framtida arrangörer.
c) Styrelsens ekonomiska berättelse.
Föreningens ekonomi var god. Första gången på länge föreningen har gått med vinst.
Se bilaga 2
§7. Revisorernas berättelse.
Årsredovisningen bedöms vara rättvisande och korrekt.
Lösningar för arkivering. Styrelsen bör undersöka alternativ till nuvarande arkiv.
Se bilaga 3
§8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Alla röstade för ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.
Föreningen har gått med vinst, täckande av förlust är inte nödvändig.
§10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.
Ingen ersättning har varit aktuell för något organ.
Årsmötet ger styrelsen mandat att ge ut ersättning för eventuella resor för styrelsemedlemmar och
revisorer som krävs inför styrelsemöten.
§11. Motioner.

- motion angående stadgeändring.

Förändringarna som föreslogs blev justerade och ska omedelbart verkställas.
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§12. Val av styrelseledamöter.
Årsmötet beslutar att den nya ordföranden för föreningen är Peter Engström.
De nya styrelseledamöterna är således:
Ordförande: Peter Engström
Samordningssekreterare: Axelina Nilsson
Kassör: Karin Fonnaland
Suppleant: Emma Wallet
Ledamöter: Vigdir Hedenberg och Klara Wellander
§13. Val av ämbetsmän.
Webbgrupp: Peter Engström och Anders Ekman
Världsgrupp: Fredrik Bergelv, Monica Eriksson och Anders Fridborg
Myntmästare: Anders Ekman
Rustmästare: Ordinarie- Ylva Bäcklund, vice- Per Wretblad
Valberedning: Maria Forslund
§14. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
Till ordinarie revisorer valdes Niclas Lemon och Magnus Lundborg
Till revisorssuppleant valdes Lennart Egerquist
§15. Val av valberedning år 2020
Till valberedare valdes Maria Forslund, Ylva Bäcklund och Anders Fridborg
§16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.
Utöver miniäventyrshelgerna uppmuntrar årsmötet att fler lajv bör arrangeras av medlemmarna.
Se bilaga 5
§17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
Årsmötet beslutar att ifall det finns ett intresse från medlemmarna av att reparera tält som går över
den beräknade budgeten, så finns det en möjlighet att ta kapital från förra årets vinst.
Se bilaga 6
§18. Världsfrågor.
- Inga anmälda.
§19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
Årsmötet fastställer att föreningen använder samma medlemsavgifter som tidigare år.
§20. Övriga ärenden.
§21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt för medlemmars
granskning.
Föreningens hemsida.
§22. Stämmans avslutande.
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Bilaga 1

Verksamhetsberättelse för
Föreningen Gyllene Hjorten
2019-01-01 – 2019-12-31
Evenemang
Skaldetävling i Tingsvattnet
Det pga torka/brandrisk inställda arrangemanget från 2018 genomfördes i stället 2019 i
Gyllbergen, Dalarna. Under dagarna tre samlades bybor, äventyrare, skalder och
motståndsfolk m fl i den lilla byn Tingsvattnet. Veiras Sanna Ledung letade överlöpare
medan sånger diktades och den fenomenala dängan ”Aahren? Achren!” sopade hem en
välförtjänt seger.

Miniäventyrshelg – september
Miniäventyrshelgen blev en miniäventyrsdag. Under en lördag samlades ett 15-tal
medlemmar i Florarnas naturreservat för samkväm och pyssel, följt av miniäventyr med
viss barnprägel. Ett bröllopsfölje hade fastnat i skogen och de osynliga älvorna spelade
dem ett spratt, men barnen kom till undsättning.

Samkväm
Möten
Under våren genomfördes två medlemsmöten arrangerade av Anno Odén och Emma
Jansson-Hjerdt vars syfte var diskussion och ökad gemensam kunskap: ett om Randersmark
och det andra om tro och religion.

Zaffrafest
I december hölls en traditionsenlig Zaffrafest i för ändamålet nya och väl lämpade lokaler i
Bälinge bygdegård. Erborigienquiz vanns av Anno Odén och Emma Wallett och
Zlagerfestivalen av Anders Fridborg med Kvädet om Kolbjörn. Alla fick klappar!

Styrelsearbete
Styrelsen har hållit 2 protokollförda möten. Flera löpande avstämningar via mail och andra
medier har kompletterat.
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Bilaga 2

Prova-på för Karin Fonnaland
000000-0000

Preliminär resultaträkning

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31
Perioden

Ackumulerat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
3010 Medlemsavgifter

9 220,00

9 220,00

3210 Intäkter äventyr

19 912,00

19 912,00

3310 Försäljning

500,00

500,00

29 632,00

29 632,00

29 632,00

29 632,00

-20 468,00

-20 468,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4210 Kostnader äventyr
4220 Kostnader övrig verksamhet

-582,36

-582,36

-21 050,36

-21 050,36

Övriga externa kostnader
6010 Lokalhyra

-2 500,00

-2 500,00

6510 Administration

-855,00

-855,00

6540 Bankkostnader

-931,50

-931,50

-4 286,50

-4 286,50

4 295,14

4 295,14

Resultat efter finansiella poster

4 295,14

4 295,14

Resultat före skatt

4 295,14

4 295,14

BERÄKNAT RESULTAT

4 295,14

4 295,14

4 295,14

4 295,14

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Årets bokförda resultat
8999 Årets resultat

Utskrivet av Karin Fonnaland 2020-02-02 11:44:44

Visma eEkonomi

Sida 1 av 1
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Bilaga 3

Revisionsberättelse
Vi, Magnus Lundborg och Niclas Lemon, är valda revisorer i Gyllene Hjorten för räkenskapsåret
2019. Vi ämnar härmed avge följande revisionsberättelse inför årsmötet 2020.

Rapport om årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen för Föreningen Gyllene Hjorten rörande redovisningsåret 2019.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och att årsredovisningslagen
tillämpats vid upprättande av årsredovisning. Årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av
föreningens resultat och verksamhet för det år redovisningen avser.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har planerat och
utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen.
Revisorerna väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vi anser att de underlag vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed och
god föreningssed och ger en i väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året. Vi kan konstatera att
mål i verksamhetsplanen, såsom “föreningen skall genomföra ett marknadsföringstillfälle i
samarbete med Studiefrämjandet under året i samband med Kulturnatten.”, inte genomförts. Vi
menar att verksamhetsplanen framöver kan behöva anpassas till det övergripande engagemanget i
föreningsverksamheten.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat-och balansräkningen. Vi tillstyrker att föreningens
årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Arkivering
Revisorerna för 2019 uppdrogs också att se över lösningar för arkivering av föreningens
bokföring, verifikat och kassaböcker. Vi rekommenderar att utöver det använda samma arkiv för
protokoll, utskickade och inkomna handlingar. Vi har inte kontrollerat priset för tjänster men
rekommenderar styrelsen för verksamhetsåret 2020 att undersöka alternativen

Doc ID: ec7b2d26b48abd2ec6bf12947c299d52c9c00706
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Bilaga 4

Styrelsens förslag till

Verksamhetsplan 2020
För genomförandet av verksamhetsplanen är föreningen beroende av engagerade
medlemmar som vill ta initiativ och ansvar för det gemensamma.

Styrelsen föreslår följande
Styrelsen föreslår ingen verksamhet som inte medlemmar är beredda att ta fullt
genomförandeansvar för. Det finns några återkommande inslag och en restlista med förslag
på aktiviteter från tidigare år:
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•

En funktionärsbrunch kan arrangeras.

•

En miniäventyrshelg bör anordnas

•

En Zaffrafest bör anordnas.

•

Hemsidan behöver utvecklas/uppdateras.

•

En uppförandepolicy bör utarbetas.

•

Medlemskapet i Sverok bör utredas.

•

Uppdatering av Vägen till Erborigien bör göras.

•

Föreningen kan genomföra ett marknadsföringstillfälle under året, förslagsvis i
samband med

•

Kulturnatten i Uppsala.

•

Tälten bör ses över och repareras.

•

Sångboken bör revideras.
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Bilaga 5

Styrelsens förslag till budget
2020

Inkomster
Medlemsavgifter

7000

Försäljning

300

Uthyrning

300

Intäkter äventyr

1000
0

SUMMA:

1760
0

Utgifter
Lokalhyra
Lokal och förvaring
Hemsida
Bank
Administration
Tält
Övrigt

2500
300
1000
900
200
2200
500

Utgifter äventyr

1000
0

SUMMA:

1760
0

/ Styrelsen för Gyllene Hjorten 2019
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Vid protokollet:

Mötesordförande

____________________________________
Axelina Nilsson

____________________________________
Anders Fridborg

Justeras:

Justeras:

____________________________________
Ylva Bäcklund

____________________________________
Peter Engström
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