Plats: Pizzeria Espana
Tid: Söndag 12/1 - 2019 kl 13:00
ANMÄL DIG SENAST 10 JANUARI!

Välkommen på årsmöte för verksamhetsår 2019
Hej E-sportare!
Du är varmt välkommen till Hellefors E-sports Clubs årsmöte för verksamhetsåret 2019. Vi kommer
gå igenom föreningens ekonomi och rösta fram en ny styrelse. Tillsammans ska vi också bestämma
årsavgifterna för 2020.
Föreningen bjuder på buffé på pizzeria Espana och de som vill kan sen gå till lokalen och spela TV-spel
eller glo på nått tillsammans.
Du kan läsa dagordningen på sida 2. Styrelsen har också förberett några förslag på sida 3. Har du
frågor som du vill lyfta under punkten Övriga frågor måste de ha skickats till styrelsen senast 5:e
januari. Du kan skriva frågan samtidigt som du anmäler dig.

Länk till anmälan: https://forms.gle/WJCCeYiEVx9r3PmG6

Välkomna!
Fredrik Fogelqvist
Nuvarande ordförande i HESC
mail: fredrik.fogelqvist@gmail.com
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Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Val av ordförande och sekreterare för mötet. Bör helst inte vara sittande.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordningen.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Val av
a. ordförande för en tid av 1 år;
b. sekreterare för en tid av 1 år;
c. kassör för en tid av 1 år;
d. vice ordförande för en tid av 1 år;
e. ledamöter för en tid av 1 år; antal ledamöter bestäms av årsmötet
f. suppleanter för en tid av 1 år; antal suppleanter bestäms av årsmötet
g. revisor och suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta;
h. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Val av
a. Webbmaster
b. Aktivitetsansvarig
c. Materialförvaltare, om årsmötet anser det nödvändigt.
Övriga frågor
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Förslag till beslut
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Datum för utskick av kallelse 2019-12-05. Skickades via mail och publicerades på hemsidan i PDF.

8. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgift: 0kr/år.
LAN-kort i Uffe: 100kr/LAN/person eller 300kr/kalenderhalvår/person.
All-in-medlemskapet skrotas.
StorLANsentré: 0kr. Endast medlemmar välkomna. Deltagaravgift bestäms av Crew.

9. Valberedningens förslag
Johan Niittymäki, Isac Niittymäki och Victor Gestberg föreslås som ledamöter av styrelsen. Årsmötet
beslutar om vilka poster de får.
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