Dionysos

årsmötesprotokoll 2012
Närvarande: Hanna Andersson, Elaine Boström, Jenny Lenhammar, Lisa Adolfsson, Anders Hurtig,
Anders Lodmyr, Frida Karlsson
Personer som röstar via ombud i specifika frågor: Barbro Hagman, Mickael Cederberg, Myrra
Romberg, Peter Gustavsson, Lars Wikman
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas av Hanna Andersson.
§ 2. Mötets behörighet.
Mötet anses behörigt.
§ 3. Val av mötesordförande.
Hanna Andersson väljs till mötesordförande.
§ 4: Val av mötessekreterare.
Frida Karlsson väljs till mötessekreterare.
§ 5. Val av justerare.
Elaine Boström och Anders Hurtig väljs till justerare.
§ 6. Adjungeringar.
Inga adjungeringar.
§ 7. Genomgång av dagordningen.
Ordförande går igenom dagordningen. Dagordningen fastställs.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande Hanna Andersson föredrar verksamhetsberättelsen från 2011.
Rollspel:
Dionysos har under 2011 haft många regelbundna rollspelsgrupper: Pathera Magiskt: A Land
To Call Our Own, Vampire: War of Sects – Lund, Vampire: Göteborgs Skuggor, Stardust: To The
End Of The Universe, Lanchys: Heropolis Seraukideon, WoD: Human – The Frail (spelades färdigt
under 2011), WoD: Human – Puppets (startades upp i slutet av 2011), Changeling: The Price For
Happy Ever After (lades ner under 2011)
Föreningen har också haft tillfälliga rollspelsscenarion som: Pathera Magiskt:
Konventäventyr (spelades vid två olika tillfällen), Vampire: Sommarscenario(fyra dagars spel)
Lajv:
I föreningen har lajvats under året. Medlemmar har regelbundet lajvat med Kindred Society.
Planeringsmöten om den egna lajvgruppen Mörkersamfundet har hållts. Dionysos medlemmar har
även under 2011 deltagit i flertalet lajv, lajvworkshops, reenactments, medeltidsmarknader och dylikt
Foto:
Dionysos fotografiavdelning Epoca har under året främst gjort Dionysos kalender 2012.

Brädspel:
Oregelbundna brädspelskvällar har anordnats
§ 9. Ekonomisk berättelse.
Kassör Lisa Adolfsson föredrar den ekonomiska berättelsen från 2011 och visar diagram på utgifter
och inkomster, se bilaga 1.
§ 10. Revisorns berättelse.
Revisorns berättelse kommer efter att föreningens verksamhetsår tagit slut, vilket är i månadsskiftet
februari/mars.
§ 11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
Styrelsen för 2011 beviljas ansvarsfrihet av årsmötet, under förutsättning att revisorn godkänner den
ekonomiska berättelsen.
§ 12. Årets verksamhetsplan.
Ordföranden föredrar verksamhetsplan för 2012.
Planen är att fortsätta som tidigare och få ett år med minst lika mycket lajv, rollspel och andra
aktiviteter. Epoca, fotoavdelningen, uppmuntras att ta upp verksamheten mer och det planeras att
den egna lajvgruppen Mörkersamfundet ska åka på lajv.
§ 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgiften.
Lisa Adolfsson föredrar budgetförslaget för 2012, se bilaga 2. Med budgeten kommer föreningen att
gå 4900 kronor back i budgeten, detta försvaras med att tältet inte köpts in under 2011 trots att det
finns ett styrelsebeslut på detta. Det övriga utöver tältet går plus minus noll och budgeten för 2011
gick plus. Det finns alltså plats för minuset i budgeten och är inget som kommer att påverka. Mötet
har inga kommentarer på budgeten.
Fastställande av medlemsavgiften. Elaine Boström föreslår en höjning av medlemsavgiften med 100
kronor. Hanna Andersson föreslår en sänkning med 100 kronor. Förslaget för att behålla
medlemsavgiften på nuvarande nivå finns också samt förslaget att höja medlemsavgiften med 50
kronor.
Elaine argumenter för en höjning av budgetanledningar. Lisa och Frida tror att vi kan förlora
medlemmar på en höjning. Hanna föreslår att vi låter medlemsavgiften vara kvar på samma nivå
och att vi utvärderar medlemsavgiftsnivån och dess påverkan på budgeten till kommande årsmöte.
Anders Hurtig föreslår votering, förslaget bifalles.
Alla förslag ställs mot varandra. Peter Gustavsson, Mickael Cederberg, Myrra Romberg och Lars
Wikman röstar i frågan via ombud.
Förslag på höjning, så att avgiften blir 300kr: 2 röster
Förslag på höjning med 50 kr, 250kr: inga röster
Förslag, att sänka med 100kr: inga röster
Förslag, att behålla medlemsavgiften på varande nivå: 9 röster
Medlemsavgiften behålls på samma nivå som tidigare.
§ 14. Förslag på ändring i stadgarna.
Förslaget gäller att ändra i stadgarna i § 8 och tillsättanda en vice ordförande.
Förslag 1, att lägga till posten vice ordförande: motivering, att inte lägga det på ledamoten för att det
är ett såpass stort ansvar. Styrelsen får extra avlastning och vice ordförande kommer behöva fylla
ordförandens roll en hel del iår.

Förslag 2, att lägga posten till ledamotens uppdrag: motivering, att en post inte behöver läggas till i
styrelsen.
Lisa Adolfsson föreslår att vi först röstar för eller emot att ha en vice ordförande.
För: 11 röster
Emot: inga röster
En röst är nedlagd. Tillsättande av vice ordförande röstas igenom.
Förslagen på hur en vice ordförande ska tillsättas ställs mot varandra.
Förslag 1, tillsätta ytterligare en post som vice ordförande, antal röster: 8 röster
Förslag 2, lägga vice ordförande posten till ledamoten, antal röster: 2 röster
Nedlagda röster: 2
Förslag 1 röstas igenom och föreningen tillsätter ytterligare en post, vice ordförande.
§ 15.Val av årets styrelse.
Hanna Andersson lägger förslaget att det skall röstas post för post, förfarandet röstas igenom
enhälligt.
Ordförande, kandidat: Hanna Andersson.
För: 10 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 2
Vice ordförande, kandidater: Elaine Boström
För: 10 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 2
Sekreterare, kandidater: Frida Karlsson
För: 9 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 3
Kassör, kandidater: Lisa Adolfsson
För: 12 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: inga röster
Ledamot med webbadministreringsansvar, kandidater: Lars Wikman
För: 10 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 2
Ledamot med lokalansvar, kandidater: Mickael Cederberg
För: 9 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 3
Suppleant, kandidater: Anders Hurtig
För: 7 röster

Emot: inga röster
Nedlagda: 5, de som röstar via ombud
§ 16. Val av årets revisor.
Kandidater: Christian O. Andersson
För: 9 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 3
§ 17. Val av valberedare.
Kandidater: Barbro Hagman och Anders Lodmyr
För: 6 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 6
§ 18. Sverok.
Ska föreningen fortsätta vara medlemmar i Sverok?
Frida föredrar varför vi borde vara med i Sverok, bland annat försäkringar och annat stöd till
föreningar som Sverok ger. Medlemskapet ger oss också möjlighet att låna lokaler eller utrustning
och kommer att ge oss möjlighet att söka träffbidrag via dem.
Hanna Andersson föreslår att vi röstar för eller emot ett fortsatt medlemskap i Sverok.
För: 10 röster
Emot: inga röster
Nedlagda: 2
§ 19. Tält
Pengar till tält har budgeterats, åsikter.
Frida Karlsson fördrar om varför det inte är köpt än. Hanna Andersson förklarar att det finns ett
liggande styrelsebeslut. Ingen vid årsmötet uttrycker att de inte anser att föreningen borde köpa ett
tält, styrelsebeslutet kvarstår.
Frida Karlsson försätter att vara ansvarig för inköpet, men förslag mottages. Anders Lodmyr tipsar
om att vi fått erbjudande om att köpa Nidingsbanes utställlningstält, Anders kollar om det
fortfarande är aktuellt.
§ 20. Lokalproblematik
Hanna Andersson föredrar. Konkret så känner sig inte Sonja och Olle bekväma med att personer
som de inte känner nyttjar lokalen. Det är inte ett problem som behöver lösas nu eftersom alla aktiva
grupper är personer som de känner sig bekväma med. Men det är bra att alla känner till det utifall
en helt ny spelgrupp med helt nya människor skulle gå med i föreningen. Frida Karlsson berättar att
hon har nyckel till spelets hus och god kontakt med Sverok väst, där det finns ett konferensrum att
låna om det skulle uppstå en krissituation.
§ 21. Övriga frågor
Kalendern
Frida Karlsson och Hanna Andersson föredrar hur mycket jobb det alltid varit för den
kalenderansvariga och hur det inte håller. Samtalet går kring att det inte är någon som vill ta i det
för att inga andra hjälper till. Hanna Andersson tycker att styrelsen ska gå ut och understryka att det
inte blir någon kalender om ingen kan tänka sig att vara ansvarig. Det är ett jättejobb och det är
jättesvårt att dra i folk eftersom ingen engagerar sig. Det bestäms att det om det ska bli en kalender
iår måste tas initiativ från medlemmarna, så att inte en kalenderansvarig ska behöva tvinga ut folk

på plåtningar. Hanna Andersson tar på sig att skriva från styrelsen hur det ligger till. Alla som haft
ansvaret för kalendern någongång har blivit stressade och haft svårt att få ihop det.
Förvaring av föreningens saker
Anders Hurtig föredrar, han har mycket av föreningens saker i sitt förråd och det behöver ordnas.
Frida Karlsson och Jenny Lenhammar föreslår en noggrann inventering av sakerna och att allt
packas i lådor. Lisa Adolfsson ansvarar för att det blir gjort, Frida Karlsson och Elaine Boström
säger att de ska hjälpa till. Allt ska katalogiseras och sorteras i flyttkartonger så att det blir smidigt.
Det mesta kommer att gå att förvara i lokalen, men målet är att förvaringen ska vara någon
annanstans då Anders behöver sitt förråd.
Bidrag
Frida Karlsson förklarar hur det funkar med bidrag från Studiefrämjandet. Lisa Adolfsson föreslår
att rollspelsböcker som införskaffas via ex Studiefrämjandet inte ska gå under reglerna att böckerna
ska vara tillgängliga för alla i föreningen. Alltså, om en spelledare söker pengar med hjälp av
styrelsen för att köpa rollspelsböcker så får spelledaren ifråga behålla böckerna i sin hylla under
tiden som denne spelleder den kampanjen. Böckerna är fortfarande föreningens, men eftersom
spelledaren ifråga gjort jobbet med att söka pengar får han eller hon använda dem mycket friare
utan att behöva skriva upp sig på lånelistan.
Föreningsträffar
Elaine föredrar och vidarebefodrar förslag om att införa detta, från Lars Wikman. Elaine föreslår att
använda kontorslokalen där Elaine Boström och Lars Wikman arbetar, som ligger mycket centralt.
Tanken är att det ska sporra aktivitet i föreningen. Beslut och förslag om datum och dylikt lämnas
till styrelsen.
Föreningströjor
Anders Lodmyr föredrar kostnaderna. Hanna Andersson föreslår att det ska överlämnas till styrelsen
att diskutera och titta på. Anders Hurtig ska kolla upp information han har från att trycka
bandtröjor och dylikt.
Lajvprojekt
Mörkersamfundet, föredra på hemsidan och kolla vilka som vill hänga med tillsammans med
Mörkersamfundet i sommar. Gruppen tar jättegärna in nybörjare och Frida Karlsson ska ta med
detta till arrangörerna i egenskap av arrangör. Ambitionen är att det skall åka en
Mörkersamfundsgrupp på “De sju nycklarna” - Projekt Lazarus.
§ 22. Mötet avslutas.
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Bilaga 1 - Ekonomisk berättelse från 2011, tabeller och diagram.
Inkomster 2011
Medlemsavgift
Bidrag från Sverok
Summa inkomster

3800
4825
8625

Utgifter 2011
Lokalhyra
Lokalen Övrigt
Hemsidan/Internetbank
Kalender 2011
Rollspelsböcker
Summa utgifter
Balans

-4000
-293
-659
-647 Priset på kalendrarna sattes 15 kr för lågt, pengar från Smulan ej redovisade
-280
-5879
2746

Inkomster 2011

Utgifter 2011

Medlemsavgift
Bidrag från Sverok

Lokalhyra
Lokalen Övrigt
Hemsidan/Internetbank
Kalender 2011
Rollspelsböcker

Bilaga 2 - Budget för 2012
Budget för 2012
Medlemsavgift

Inkomster
3800
Utgifter

Lokalhyra
Hemsida/internetbank
Lokalutrustning
Rollspelsböcker
Tält
Summa
Balans

2000
700
500
500
5000
8700
-4900

Lokalhyra
Hemsida/internetbank
Lokalutrustning
Rollspelsböcker
Tält

