ConFusions årsmöte 2019
Tid: Lördagen den 2 februari 2019, klockan 13:00
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg
Stream: Länk postas på facebook.com/ConFusionGBG

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare och två rösträknare
7. Adjungeringar
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
10. Revisionsberättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Fastställande av avgifter
15. Propositioner
16. Motioner
16.1 Införande av Hikari-kais verksamhetsredogörelse på årsmötet
16.2 Val av livestream-ansvarig på årsmötet
16.3 Ändring av §13 Firmatecknare
17. Stadgemässiga val
17.1 Val av ordförande
17.2 Val av kassör
17.3 Val av sekreterare
17.4 Val av evenemangsamordnare
17.5 Val av vice-poster
17.6 Val av antalet ledamöter (0-5 st)
17.7 Val av ledamöter
17.8 Val av antalet suppleanter (0-? st)
17.9 Val av suppleanter
17.10 Val av antalet revisorer (1-2 st)
17.11 Val av revisorer
17.12 Val av antalet valberedare (1-3 st)
17.13 Val av valberedare
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
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Bilagor
Verksamhetsberättelse
ConFusions ledningsgrupp har blivit HBTQ-certifierade
Via RFSLs internetutbildning har hela ConFusions styrelse, samt samordningsgrupp, individuellt
HBTQ-certifierats. Denna utbildning innefattar en mängd fakta, videor och frågor vilket sedermera
utvecklade vår förståelse för detta ämne. Detta har länge varit ett mål för styrelsen som det glädjer att
vi äntligen lyckats uppfylla.
Hanami - Botaniska
Liksom tidigare år har vi även detta året haft ett samarbete med Botaniska trädgården och varit med
på deras Hanami den 28 april. ConFusion hade ett eget tält under hanamin där besökare kunde
komma och vika origami. Botaniska hade under hanami över 5000 besökare och vårt tält var packat
från öppning till stängning. Vi ser fram emot framtida samarbeten med Botaniska kring Hanami då
detta är ett sätt för oss att sprida vad ConFusion är och står för.
ConFusion 2018
Vi har besökt Picacon i Kristinehamn samt Närcon Sommar i Linköping för att möta likasinnade
besökare och även marknadsföra konventet. Detta visade sig gynna föreningen då biljettförsäljningen
ökade drastiskt. Under konventshelgen besökte över 600 personer våra lokaler och konventet ansågs
vara väldigt lyckat. Vi hade mängder av föreläsningar, aktiviteter samt gäster, bland annat
Dunderpatrullen, Monte Fjanton Creations och en mängd andra. Vår cosplaytävling hade också ett
väldigt stort deltagarantal. Detta är en utav våra grundkärnor när vi skapar vårt konvent.
Sammanfattningsvis fortsätter ConFusion ha en stor roll i den svenska konventsvärlden samt behåller
titeln för det största östasiatiska evenemanget i Västsverige. Detta var femte gången ett konvent under
namnet ConFusion ägde rum och vi tänker fortsätta vara en plats och fristad för många ungdomar runt
hela Sverige.
Hikari-kai:
Under året har Hikari-kai haft 46 tisdagsträffar på Arena29 med paus för endast sommarlov och
vinteruppehåll. Nya medlemmar har dykt upp under året, där de flesta är ungdomar. Hikari-kais
deltagande på ConFusion 2018 var mycket lyckat då de lyckades sprida kunskap om deras existens,
vilket uppskattades av de besökare som talades med. En stark administrativ bragd är att Hikari-Kai
samlat deltagardagar för att dra in pengar till föreningen via Sverok. Medlemmarna i Hikari-Kai
förknippar fortfarande CF som ett konvent, och inte som en moderförening över Hikari-Kai. Det får lov
att ta en stund att växa ihop, och Hikari-Kai ser fram emot en fördjupad relation under de kommande
åren!
Vi tackar för oss!
Göteborg 19 januari 2019
Ava Arif, ordförande
med styrelse

Ekonomisk berättelse
Året 2018 gick något under förväntan. I budgeten ingick att föreningen skulle genomföra sin vanliga
cosplay-show i samband med Kulturkalaset och genom detta få en intäkt som delvis skulle täcka
kostnaderna för förrådet. Showen genomfördes däremot inte, på grund av tidsbrist så nära inpå
föreningens stora konvent.
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Konventet i sig nådde inte heller förväntningarna, då biljettförsäljningen gick mycket sämre än väntat.
Konventets arrangörer gjorde dock ett fenomenalt arbete med att hålla sig inom ramarna för vad
föreningen hade råd med och således blev konventets förluster inte så stora.
Föreningen har vid slutet av 2018 ett antal skulder. Det återstår 4 st BOEs (om 3 989 kr) som har förts
in som utgående skulder. Dessutom finns en förfallen faktura till Dunderpatrullen om 22 576 kr. En god
dialog har förts med Dunderpatrullen om detta. Eftersom föreningen också har två fordran (om 12 880
kr resp. 19 520 kr), i form av bidrag som är godkända (varav en redan är utbetald) som täcker dessa
skulder, är förhoppningen att de kan betalas snarast. Detta antingen strax innan eller strax efter
årsmötet.
Viktigt att flagga för, är att kontantintäkterna från konventet 2016 fortfarande saknas men arbetet med
att få in dessa fortskrider. I och med att föreningen på det stora hela gjorde en förlust under året och
därmed inte har de reserver för att lösa föreningens löpande kostnader, bör dessa kontanter
prioriteras. Dessutom gjordes under året en inventering av förrådet. Det bedömdes att förrådet
innehåller material inför framtida konvent som kan vara mycket dyra i nyinköp inför varje konvent och
förrådet bör således behållas. Möjligtvis kan förrådets storlek minskas. Kassören har en
rekommendation att nästa styrelse bör utvärdera detta vidare för att ha råd att driva föreningen vidare.
Slutligen vill kassören poängtera att även om Hikari-Kai’s caféverksamhet gått bra under året, har det
funnits vissa brister i noggrannheten i den löpande bokföringen. Med andra ord har en uppskattning
gjorts om resultatet för denna verksamhet, men att balansräkningen stämmer. Det finns även en
fordran från en medlem (denne har accepterat swish från andra besökare som ej haft kontanter) som
kommer betalas in under året 2019. Hikari-Kai har nu tillgång till föreningens swish för att förhindra
detta i framtiden men de ekonomiska rutinerna bör ändå ses över för att öka noggrannheten i övrigt.
Sist men inte minst har föreningen ansökt om bidrag för deltagardagar för Hikari-Kai’s tisdagar. Denna
ansökan bör godkännas men det är inte klart än.
Sammanfattningsvis har inte 2018 varit ett så bra år som styrelsen hoppats men trots detta finns goda
förutsättningar för 2019, även om det kommer kräva en del arbete från styrelsen för 2019.
Göteborg 19 januari 2019,
Jennifer Downing
Kassör 2018

Föreningsbudget 2018

ÖVERSIKT

GODKÄND 2018-01-21

UTFALL 4

VERKLIG

RESULTAT

−30 767,23 kr −21 285,00 kr −9 482,23 kr

INTÄKTER

345 627,52 kr 431 330,00 kr −85 702,48 kr

KOSTNADER

376 394,75 kr 452 615,00 kr 76 220,25 kr

INTÄKTER

345 627,52 kr 431 330,00 kr −85 702,48 kr

Konvent 2018

319 553,52 kr 381 530,00 kr −61 976,48 kr

Bank

0,00 kr

Bidrag: Folkuniversitetet 0,00 kr

BUDGET

KVAR PÅ BUDGET

0,00 kr

0,00 kr

3 000,00 kr

−3 000,00 kr
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Bidrag: Sverok

21 570,00 kr

1 800,00 kr

19 770,00 kr

Hikari-Kai

4 504,00 kr

0,00 kr

4 504,00 kr

Kulturkalaset

0,00 kr

30 000,00 kr

−30 000,00 kr

Rester 2016

0,00 kr

15 000,00 kr

−15 000,00 kr

Övrigt

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

KOSTNADER

376 394,75 kr 452 615,00 kr 76 220,25 kr

Konvent 2018

332 490,75 kr 389 575,00 kr 57 084,25 kr

Bankavgifter

1 709,00 kr

1 500,00 kr

−209,00 kr

Förråd

29 478,00 kr

30 000,00 kr

522,00 kr

Försäkring

2 137,00 kr

2 140,00 kr

3,00 kr

Hanami

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

HBTQ-certifiering

0,00 kr

4 000,00 kr

4 000,00 kr

Hikari-Kai

2 370,00 kr

0,00 kr

−2 370,00 kr

Kulturkalaset

0,00 kr

22 000,00 kr

22 000,00 kr

Marknadsföring

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Rester 2016

0,00 kr

400,00 kr

400,00 kr

Styrelse

8 210,00 kr

3 000,00 kr

−5 210,00 kr

Övrigt

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

UTGÅENDE BALANS
BALANS

11 251,68 kr

TILLGÅNGAR 38 207,18 kr
SKULDER

26 955,50 kr

TILLGÅNGAR 38 207,18 kr
Bankkonto

1 196,18 kr

Sparkonto

0,00 kr

Kontant

0,00 kr

Fordringar

35 649,00 kr

HK Handkassa 1 362,00 kr

4

SKULDER

26 955,50 kr

Förening

0,00 kr

Lokaler

0,00 kr

Gäster

26 565,00 kr

Aktiviteter

0,00 kr

Infrastruktur

390,50 kr

Konventsbudget 2018

ÖVERSIKT

UTFALL 4

TILLGÅNGAR

13 627,77 kr SKULDER

26 565,00 kr

Bankkonto

747,77 kr

Lokaler

0,00 kr

Sparkonto

0,00 kr

Gäster

26 565,00 kr

Kontant

0,00 kr

Aktiviteter

0,00 kr

Fordringar

12 880,00 kr

Infrastruktur 0,00 kr

SAMMANFATTNING

VERKLIG

BUDGET

RESULTAT

−12 937,23 kr −11 900,00 kr −1 037,23 kr

INTÄKTER

319 553,52 kr 378 475,00 kr −58 921,48 kr

KOSTNADER

332 490,75 kr 390 375,00 kr 57 884,25 kr

INTÄKTER

319 553,52 kr 378 475,00 kr −58 921,48 kr

Entré: Helg

194 097,00 kr 199 500,00 kr −5 403,00 kr

Entré: Fredag

11 390,00 kr

10 200,00 kr

1 190,00 kr

Entré: Lördag

53 000,00 kr

35 000,00 kr

18 000,00 kr

Entré: Söndag

4 510,00 kr

4 500,00 kr

10,00 kr

Entré: Sovsal

7 300,00 kr

8 000,00 kr

−700,00 kr

Extra: Cosplay

0,00 kr

1 225,00 kr

−1 225,00 kr

Extra: Fest

0,00 kr

4 950,00 kr

−4 950,00 kr

Plats: Artist Alley

5 250,00 kr

5 250,00 kr

0,00 kr

Plats: Försäljare

14 000,00 kr

50 000,00 kr

−36 000,00 kr

22 100,00 kr

−17 131,00 kr

Försäljning: ConBini 4 969,00 kr

GODKÄND 2018-01-21

KVAR PÅ BUDGET
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Bidrag: Sverok

12 880,00 kr

37 750,00 kr

−24 870,00 kr

Bidrag: Övriga

0,00 kr

0,00 kr

0,00 kr

Övriga intäkter

12 157,52 kr

0,00 kr

12 157,52 kr

KOSTNADER

332 490,75 kr 390 375,00 kr 57 884,25 kr

Lokaler

91 378,00 kr

117 500,00 kr 26 122,00 kr

För- och efterarbete

13 706,00 kr

5 000,00 kr

−8 706,00 kr

Marknadsföring

9 075,78 kr

4 000,00 kr

−5 075,78 kr

Infrastruktur

68 929,45 kr

77 975,00 kr

9 045,55 kr

Scenprogram

127 871,78 kr 137 100,00 kr 9 228,22 kr

Program & Aktiviteter 17 119,74 kr

48 800,00 kr

31 680,26 kr

Övriga kostnader

4 410,00 kr

0,00 kr

−4 410,00 kr

Delresultat: ConBini

−1 990,08 kr

−7 700,00 kr

5 709,92 kr

Delresultat: Sovsal

−3 451,00 kr

−9 500,00 kr

6 049,00 kr

Delresultat: Fest

0,00 kr

4 700,00 kr

−4 700,00 kr

17 000,00 kr

−17 000,00 kr

Bidrag 2019

Revisionsberättelse
Jag har i egenskap av vald revisor för ConFusion granskat årsbokslutet och bokföringen samt
styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar som revisor är att uttala mig om årsbokslutet
och förvaltningen som grund till denna revision.
Revisionen har utförts av mig som ensam lekman i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna.
I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i
strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.
Uttalande:
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed, utan större
anmärkningar och ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 17e januari 2019
och av dess finansiella resultat för verksamhetsåret.
Anmärkningar:
Jag har inga anmärkningar utanför det som styrelsen själva tar upp i sin berättelse.
Jag anser att den revision som skett i samarbete tillsammans med den avgående styrelsen ger
årsmötet en rimlig grund för att tillstyrka att mötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
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föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Göteborg 2019-01-18
Anton Fors
Revisor 2019

Verksamhetsplan
•
•
•
•
•
•
•

Starta planeringen av, samt genomföra, ConFusion 2019.
Förnya HBTQ-certifiering av styrelsen/SG.
Om intresse och möjlighet finns, genomföra hanami-evenemang på Botaniska trädgården.
Kontakta Kulturkalaset, för att se om möjlighet att genomföra en ny cosplay-show, eller
liknande, för våra medlemmar och allmänheten.
Sammanställa värdet av innehåll i förrådet, samt hitta en billigare förvaringslösning.
Föreningen har inte behov av eller möjlighet till dagens lösning.
Utforska möjligheter till att göra ConFusion mer synligt för allmänheten. Förslagsvis åka på
andra arrangemang, anordna fler egna mindre evenemang samt ökad aktivitet på sociala
medier.
Fördjupa samarbetet mellan Hikari-kai och ConFusion samt utforska möjligheterna för ökad
assistans till Hikari-kai.

Propositioner
Inga propositioner framlagda.

Motioner
1. Införande av Hikari-kais verksamhetsredogörelse på årsmötet
Författad av Joachim Hansen, stödd av Maria Pohjanvuori

Eftersom Hikari-kai (HK) och dess verksamhet sedan ett tag ingår i föreningen ConFusion (CF), anser
jag att det är rimligt att ha en stående punkt gällande vad som har försiggått på HK under året, på
årsmötesdagordningen. Antingen kan det göras genom att punkterna tas upp separat av CF:s
ordförande och HK:s ansvarige var för sig, eller att verksamhetsberättelsen för CF och HK redogörs
gemensamt under samma dagordningspunkt. Skillnaden är i hur pass separerat dessa redogörelser
skall hållas.
Om årsmötet finner att införande av HK-punkt i någon form är önskvärd, önskar jag att motionens två
punkter ställs mot varandra.
Jag yrkar
•

Att punkten ”Redogörelse för Hikari-kais verksamhetsår” införs som stående punkt, efter
verksamhetsberättelse, på årsmötesdagordningarna framöver

Eller
•

Att punkten ”Verksamhetsberättelse” byter namn till ”Verksamhetsberättelse ConFusion och
Hikari-kai” på årsmötesdagordningarna framöver
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2. Val av livestream-ansvarig på årsmötet
Författad av Joachim Hansen

Eftersom ConFusion strävar efter att livestreama sina årsmöten, har det varje gång varit någon som
kommit fram till presidiet och tagit på sig rollen som streamingansvarig. Det har dock inte funnits
någon formalitet kring detta och jag finner det naturligt att en ansvarig för livestreamen bör väljas
formellt i samband med val av mötesordförande och mötessekreterare. Detta påverkar inte
fortlöpandet av årsmötet, utan är endast ett fastställande av rådande praxis.
Jag yrkar
•

Att punkten ”Val av livestream-ansvarig” införs som stående punkt, efter val av
mötessekreterare, på årsmötesdagordningarna framöver

3. Ändring av §13 Firmatecknare
Författad av Joachim Hansen

Sedan 2014 fastställer §8 Styrelsen att evenemangsamordnare (ES) skall ingå i styrelsen och denna
person har sedan dess, av uppenbara samordningsskäl, alltid utsetts till firmatecknare för föreningen.
Genom att bifalla motionen slipper styrelsen ta separat beslut om ES varje år. Dessutom bidrar det till
en viss minskning av pappersexercis, då separat utskrivet styrelsedokument för ES inte längre behövs
vid bankmöte – signerat årsmötesprotokoll och stadgar räcker. Motionen kan därför ses som ett
fastställande och förenkling av rådande praxis.
Jag yrkar
•

Att paragrafen ändras, från
”Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger
kan annan person utses att teckna föreningens firma.”
till
”Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och evenemangsamordnare var för sig. Om
särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.”

Valberedningens förslag
Vårt arbete inledes med framtagande av en arbetsplans, i denna tog vi fram mål om hur styrelsen
skulle utformas där vi hade en önskan om att sträva efter en så god representation av medlemmarna
som möjligt. Kommunikationsmetoden för att nå ut med informationen att man kan ansöka eller
nominera någon till styrelsen har återigen främst varit genom ConFusions huvudsakliga
kommunikationskanal: Facebook.
Återigen i år har vi sökt kandidater med stort driv, ansvarskänsla, passion för verksamheten.
Dock har det varit en ovanligt stor utmaning att hitta kandidater den här gången, då många som
tidigare suttit i styrelsen har på grund av yttre omständigheter (skola/jobb/flytt) fått avböja eller tacka
nej till att fortsätta ett år till eller ta en ny position. Därför har vi inte kunnat ta fram ett fullständigt
förslag.
Ordförande
Kassör
Sekreterare

Mattias Johansson
Sabrina Norland
Saknas

Nyval
Nyval
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Evenemangsamordnare
Ledamot

Saknas
Saknas

Suppleant

Saknas

Revisor

Anton Fors

Omval

Valberedare (sammankallande)

Kristina Köröndi

Omval
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Föreningens stadgar
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är ConFusion.
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.
§4 Syfte
Föreningens syfte är arrangera och stödja arrangerande av konvent samt främja kulturutövande av spel- och
östasiatisk kultur.
§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom
att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till
föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En
medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på
nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan
upphäva avstängning och uteslutning.
§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på
årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare &
evenemangsamordnare. Vid behov kan även vice ordförande, vice kassör, vice sekreterare och extra ledamöter
väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
Valbar är medlem i föreningen.
Föreningens ordförande leder det administrativa föreningsarbetet och kan delegera ut ansvar för vissa uppgifter
till övriga i styrelsen. Ordföranden sköter även i första hand kontakten med Sverok. Kassör har ansvar för
föreningens ekonomi och sköter bokföring och inrapportering av denna. Sekreterare skickar ut årsmöteskallelser
och har ansvar för medlemslistan samt för all protokollföring och inrapportering av denna.
Evenemangsamordnare leder arbetet med konventet och föreningens evenemangsamordningsgrupp. Vice post
sköter de uppgifter som ordinarie har när denne ej kan närvara och ersätter ordinarie post vid eventuell avgång,
före eventuell suppleant. Ledamöters arbetsuppgifter beslutas i första hand av årsmötet, i andra hand av
styrelsen. Uppdelning av övriga till styrelsen relaterade arbetsuppgifter beslutas om internt av styrelsen.
§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är
person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja upp till tre (3)
valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast 8 veckor efter årets huvudkonvent, med följande undantag:
– I fall att det går mer än 15 månader mellan huvudkonventen, skall årsmöte hållas senast 13 månader från
föregående ordinarie årsmöte.
– I fall att huvudkonvent inte arrangeras under verksamhetsåret, skall årsmöte hållas senast 13 månader från
föregående ordinarie årsmöte.
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Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två
veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. ) mötets öppnande
2. ) mötets behörighet
3. ) val av mötets ordförande
4. ) val av mötets sekreterare
5. ) val av två personer att justera protokollet
6. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. ) ekonomisk berättelse för förra året
8. ) revisorernas berättelse för förra året
9. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. ) årets verksamhetsplan
11. ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. ) val av årets styrelse
13. ) val av årets revisor
14. ) val av årets valberedare
15. ) övriga frågor
16. ) mötets avslutande
§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till
extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i
kallelsen behandlas.
§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person
utses att teckna föreningens firma.
§14 Rösträtt
Endast registrerad medlem har rösträtt på årsmöte – fysiskt närvarande eller eventuellt via annat av styrelsen
godkänt medium. Detta medium skall framgå av kallelsen. Om eventuell medlemsavgift finns, skall denna även
vara fullt betald. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i
stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal genomförs ytterligare
en (1) ny omröstning, uppvisar även denna lika röstetal faller förslaget.
Om personval till post som krävs enligt stadgarna utfaller lika, skall här också en (1) ny röstomgång hållas – då
endast mellan de kandidater som fått lika många röster. Om även denna omgång utfaller lika så avgör slumpen
resultatet.
§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av
antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall
måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4),
stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie
årsmöten.
§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste
framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna
upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till
verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
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