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Kallelse
ConFusions årsmöte 2020
Hej kära konventare, arrangörer och crew!
Vi välkomnar alla våra medlemmar i föreningen ConFusion till årsmötet 2020!
På mötet - som är föreningens högsta beslutande organ - väljs nästa års styrelse för
föreningen ConFusion och andra viktiga saker som rör vårt konvent och vår förening kommer
att diskuteras. ConFusion behöver en ny styrelse för att kunna fortsätta som förening, då
intresset har varit lågt kan punkt 20 bli relevant. I denna punkt kommer det röstas om
huruvida föreningen skall fortsätta med sin verksamhet eller upplösas i enlighet med §17.
Vill du engagera dig? Då bör du genast ta kontakt med valberedningen, skriva en motion,
eller bara rent av komma på årsmötet. Lyft dina frågor, gör din röst hörd!
--Tid: Söndagen den 22 mars 2020, klockan 13:00-16:00
Lokal: Arena 29, Djurgårdsgatan 29, Göteborg (Kaféet på andra våningen)
Stream: ConFusions Facebook-sida (info och länk kommer)

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två livestream-ansvarig
7. Val av två justerare och två rösträknare
8. Adjungeringar
9. Verksamhetsberättelse ConFusion
10. Verksamhetsberättelse Hikari-kai
11. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
12. Revisionsberättelse

13. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Fastställande av budget
16. Fastställande av avgifter
17. Propositioner
18. Motioner
19. Stadgemässiga val
19.1 Val av ordförande
19.2 Val av kassör
19.3 Val av sekreterare
19.4 Val av evenemangsamordnare
19.5 Val av vice-poster
19.6 Val av antalet ledamöter (0-5 st)
19.7 Val av ledamöter
19.8 Val av antalet suppleanter (0-? st)
19.9 Val av suppleanter
19.10 Val av antalet revisorer (1-2 st)
19.11 Val av revisorer
19.12 Val av antalet valberedare (1-3 st)
19.13 Val av valberedare
20. Förslag om föreningens upplösning (i enlighet med §17)
§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.
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för föreningen Confusion 2019
Hanamin
Confusion medverkade på Hanamin i Botaniska Trädgården. Confusion hade satt upp ett tält
där man kunde ställa frågor om föreningens verksamhet och framtida aktiviteter och spela
krocket. Hikari-Kai var delaktiga i Botaniskas egna aktivitet att rita manga.
Förrådet
Förrådet har blivit uppsagt och flyttat till ett mindre förråd på Shurgard för att senare helt bli
nerstänkt. Föreningens kvarvarande inventarie finns på Arena 29 Hos HK.
Hikari -Kai

Kort om HK ( för mer se Hikarikais verksamhetsberättelse ) . HK har bedrivit träffar på
Arena 29 under tisdagarna. Man har även varit delaktiga i Hanamin.
Chibicon
Föreningen har anordnat ett mini konvent på arena 29 från den 7/12 tills den 8/12.
Konventet lockade ca 100 besökare och var mycket uppskattat både från besökarna och från
de funktionärer som hjälpte till. Konventet erbjöd både karaoke, Tv-spel , brädspel , Cosplay
och allt annat man skulle ha förväntat sig av ett Confusion men i miniformat. Eventet drog
även in välbehövligt kapital till föreningen.
Skriven av Mattias Johansson, Ordförande 2019

Hikari-Kais verksamhetsberättelse 2019
Hikari-Kai har som veckoaktivitet haft 46 stycken träffar under 2019. Under dessa träffarna
samlade vi med våra 15-25 åriga medlemmars aktivitet 796 deltagardagar via Sverok. Vår
café-verksamhet har gått med vinst. ConFusions Swish har brukats flitigt under året, och
café-ansvarige har stadigt med nya inköp betalat av sin skuld till ConFusion. Vid årskiftet var
det bara en bråkdel av skulden kvar, och nya system har ordnats för att kommande café
verksamhet skall ersättas med BOE månadsvis.
På vår facebook har vi varit extra aktiva, med målet att lägga upp en bild från varje
tisdagsträff! Detta har vi lyckats med, och hoppas att detta gör vår sociala media till en
lockande inbjudning till gemenskapen på bilderna.
Med en mer avslappnad inställning till aktiviteter har vi beklagligen slutat att rigga upp
tv-spel varje vecka. De dominerande aktiviteterna på våra träffar har varit allmänt häng,
sällskapsspel och karaoke.
Relationen till Arena 29 är god, och de ser positivt till att vi fortsätter att bruka deras
lokaler. Vårt generösa förråd i huset har städats hela två (2) gånger under året, och kunde utan
problem få plats med ConFusions grejer efter nedläggningen av Shurgard förrådet. Det är
skönt med högt i tak.
De externa arrangemangen Hikari-Kai har deltagit i är Hanami på Botaniska trädgården,
där vi hjälpte barn att rita manga, samt Arena 29s femårsjubileum, där vi visade anime och
läste manga i sommarsolen.
Skriven av Maria Pohjanvuori, Hikari-Kai ansvarig

Ekonomisk Berättelse ConFusion 2019
Verksamhetsåret fick en lite utdragen start, kassörrollen överräcktes åt mig 1 mars och fram
till dess var det den avgående kassören som ville avsluta några verksamhetsårs-överskridande
uppdrag och det var alltså först då jag fick tillgång till föreningens konton och bokföring.
Min roll inleddes av ett detektivarbete då både visst material och vissa instruktioner saknades
från 2018, så jag behövde kartlägga var i olika processer föreningen befann sig och hur vi
skulle fortskrida med vårt arbete.
Det framkom tidigt att avgående styrelse inte slutfört ansökningsprocessen för
Sverokbidragen. Dessa bidrag var dock redan öronmärkta till användning för avbetalning av
skulder från konventet 2018. Efter en gemensam insats lyckades jag och Sverok få rätsida på
ansökningen och den saknade dokumentationen; så bidragen kunde betalas ut.
Årsmötet hade ålagt tillträdande styrelse att lägga en budget för 2019. I beredningen av denna
framkom att Sverokbidragen täckte de kvarvarande skulderna från 2018 men att det inte
skulle finnas likvida medel för att täcka de fasta kostnaderna året ut.
Jag informerade styrelsen om detta och att 2019 således skulle behöva ägnas åt att minska
utgifterna och försöka bygga upp en ekonomisk stabilitet inför 2020. Första steget i den
riktningen var att downsizea förrådet (halva ytan och drygt halva kostnaden), vilket
förflyttade överhängande ”konkurs” från september till januari.
Under våren framkom det att Cosplay-vinnaren under konventet 2018 inte fått sitt pris. Priset
som var utlovat var en Japanresa. Om detta fanns det ingen som helst dokumentation, det
nämndes varken i gamla protokoll eller ens i bokföringen. Det krävdes ett omfattande
djupdyk bland gamla dokument och hemsidor samt intervjuer med styrelsemedlemmar från
2018 innan vi fick en klar bild av situationen. Därefter tog ordförande över som förhandlare
gentemot cosplayvinnaren och man beslöt att skjuta upp priset till 2020. Mer om detta ärende
se varksamhetsberättelse.
Deklarationen genomfördes och gick genom. Senare under hösten beslutade styrelsen att
lägga ner förrådet vi hade via Shurgard helt och flytta de sparade inventarierna till
Hikari-Kais förråd.
Under december genomfördes ett mini-konvent som lyckades gå med vinst och således
försäkrade likviditeten för starten 2020. Exakta omkostnader för konventet är inte summerade
så stora delar kommer bokföras i bokföringen för 2020 istället.
Föreningen väntar fortfarande på besked om huruvida samtliga ansökningar för
Sverok-bidrag kommer att godkännas.
Sammanfattningsvis har 2019 varit ett ekonomiskt svajigt år med många oklarheter och svåra
utmaningar. Men med starka insatser från styrelsen och kraftfulla åtgärder har man lyckats
stärka föreningens ekonomiska situation.

Inför verksamhetsåret 2020 är det viktigt att tillträdande styrelse fortsätter det
kostnadseffektiva arbetet och i första kvartalet lägger allt fokus på Sveroks krav så att
bidragen kan säkras.
ConFusion Kassör
Sabrina Norland

Summering av situationen kring Cosplaypriset från
konventet ConFusion 2018
Vi i styrelsen blev invalda den 2 februari 2019 och gick på vårt uppdrag med omgående
verkan, bortsett från kassören som först fick sin roll överräckt 1 mars.
Vad som uppdagats under året är att överräckningen från avgående styrelsen saknade
både viktiga instruktioner och essentiellt material.
Den 11 april blev en ledamot i styrelsen kontaktad av en person som sa att denne var
vinnare av cosplaytävlingen ConFusion anordnade på sitt konvent 2018. Att priset var ’En
resa till Japan’, och att denne önskade starta bokningsprocessen.
Detta var en total nyhet för styrelsen. Styrelsen kammade igenom all dokumentation från
2018 (bokföring, budgetar, protokoll och andra dokument) och kunde inte någonstans finna
anteckningar om detta pris eller vinnarens namn.

Man tog kontakt med ledamöter från 2018 för att kunna kartlägga vad som faktiskt var
sagt. Vad man kunnat hitta var då att personen som hört av sig mycket riktigt var vinnaren av
cosplaytävlingen och att priset ’En Japanresa’ stämde.
Priset pitchades 2018 av coplayarrangör och evenemangssamordnaren och omröstning
gjordes av styrelsen då sittande SG ansåg att det var en så pass stor kostnad att man inte
själva ville fatta beslutet.
Varför det inte gått att finna protokoll över detta vet man ej men samtliga som styrelsen
pratade med hade ett överensstämmande återberättande, och på en gammal arkiverad hemsida
fann man texten som formulerade priset:
”En resa till Japan för två personer, upp till ett värde av 20 000 kronor, där flyg och
boende (6 nätter) ingår. ConFusion skall stå för bokandet av resan och skall göras under 2019
i dialog med vinnaren.”
Konventet 2018 var en ekonomisk förlust då biljettintäkterna var lägre än beräknat. Det
innebar att i starten av verksamhetsåret 2019 började ConFusion med några skulder och dålig
likviditet. När de stora fodringarna kom in, Sverokbidragen, kunde de sista skulderna från
2018 avbetalas, men lämnade inte mycket kvar i kassan.
Detta var något kassör påpekade så fort denne tillträdde 1 mars, kassör hade då gjort en
kalkyl som visade på att om ConFusions fasta kostnader inte lättades skulle likviditeten inte
bära föreningen året ut (konkurs hotade). Detta skedde innan cosplaypriset ens hade
uppdagats. Så pengar för genomförandet av resan redan 2019 var omöjligt.
Vad som varit oerhört olyckligt har varit att kartläggningen av priset och vad som
faktiskt gällde tog oerhört lång tid då före detta styrelsemedlemmar var nästintill omöjliga att
få tag på.
Detta resulterade i att återkoppling till cosplayvinnaren dröjde i omgångar och för det är
styrelsen oerhört ledsna. Ansvarig för kommunikationen åt ConFusions vägnar borde hållit
I dagsläget finns 14 976,25 kronor på föreningens konto.
Men styrelsen anser att föreningen borde lyssna in cosplayvinnaren och erbjuda ett
kontrakt som ger större trygghet att denna får ut någonting 2020, oavsett vad föreningen gör i
övrigt.
I bokföringen har kassören valt att bokföra cosplaypriset som en skuld på 15 000 kronor
för att i alla fall på något sätt bokföra priset så att inte samma fel som begicks 2018 skall
upprepas.
Styrelsen vill å föreningens vägnar be om ursäkt till cosplayvinnaren för att situationen
ser ut som den gör, att konventet 2018 inte var ekonomiskt hållbart så att pengar fanns, att
rigorös dokumentation saknats från 2018, att kommunikationen varit knapp från 2018 och att

styrelsen 2019 inte kunnat ge tydligare besked fortare. Vi ser detta som ett misslyckande för
föreningen men hoppas att årsmötet nu kan fatta beslut och gå vidare med ärendet så att det
blir löst.
Mattias Johnsson, Ordförande Confusion 2019

Revisionsberättelse
Jag har som i egenskap av revisor (lekman) för Confusion verksamhetsåret 2019 varit i
stundtals kontakt med styrelsen, men har aktivt inte eftersökt information så som budget och
ekonomi eller liknande från styrelsen något som eventuellt borde ha gjorts mer av.
Det har från mitt perspektiv varit väldigt stökigt i årets styrelse där man inte åtagit sig i tidlig
ordning att genomföra vissa av de bestämmelserna som uppdagades under förgående årsmöte.
Ett exempel på detta är frågan kring förrådet där man först sa upp förrådet halvvägs in på
verksamhetsåret när man var nära en konkurs. En fråga även styrelsen innan denna fick kritik
för. Mycket av styrelsearbetet verkar ha skötts mer reaktivt än proaktivt. Det har även funnits
en del restarbete från förgående styrelse om inte skötts eller missats pga. bristande
överlämning. Något som skapat den avgående styrelsen en hel del extra huvudbry då mycket
missades i redovisningen.
Det finns enligt mitt tycke som lekmannarevisor en del kritik som kan riktas till den avgående
styrelsen som grupp, Men man har trotts detta under året löst många av de problem som har
varit och har som inom gruppen hjälpt varandra när vissa förmågor inte räckt till.
Men man har i överlag trotts problem gjort ett bra arbete, klämt in ett mindre event och drivit
en omtyckt veckoverksamhet som båda har gått plus.
Ett varningens finger skall dock väckas då verksamhetsåret avslutas med enormt små
marginaler inför nästa verksamhetsår med en ännu lägre likviditet. Nästa styrelse bör iaktta
situationen och se över inkomster, bidrag, fodringar, utgifter och lån. Jag anser att man starkt
bör fokusera på att få föreningens ekonomi till en mer hälsosam nivå.
------Som revisor är det min uppgift att rekommendera årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
eller inte. Detta görs av med det underlag som ges till mig och årsmötet, uppdagas det andra
saker som inte finns i den redovisning omfattas det inte av ansvarsfrihet.
För att inte rekommendera ansvarsfrihet, krävs det att mycket ska ha gått fel, att värden skall
ha förskingrats antingen via uppsåt eller inkompetens.
Här skulle jag vilja lyfta från mitt perspektiv att även om det finns kritik att rikta så finns det
inga grunder från den information som har delgetts mig att inte ge styrelsen ansvarsfrihet.
Med det sagt:
Jag som revisor för verksamhetsåret 2019, rekommenderar årsmötet 2020 att ge den
avgående styrelsen ansvarsfrihet.
__________________________________
Anton Fors 2020-03-20

