ConFusions årsmöte 2021
Tid: Söndagen den 24 januari 2021, klockan 13:00
Plats: ConFusions Discord server - Helt online
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 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. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
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Bilagor
Verksamhetsberättelse ConFusion
När verksamhetsåret började i mars var vardagen redan bortblåst. Den sena starten gjorde att vi i
styrelsen redan kunnat tveka på de förhoppningar vi hade om ett nytt konvent 2020. De första
restriktionerna hade börjat gälla, och covid-19 pandemin blivit välkänd i samhället. Verksamhetsåret
2020 för alla föreningar i Sverige har säkerligen en liknande verksamhetsberättelse om ett annorlunda
år. Men för ConFusion har 2020 ändå varit ett år av aktivitet, även om det kanske inte märks lika
mycket för föreningens medlemmar.
En första vinst var att vi äntligen ändrade föreningens adress! Vi i styrelsen utropar en extra applåd till
Sven-Erik Axelsson som tidigare tagit emot vår post. Från och med i år får han bara egna brev hem
till sig. Den nya adressen är hemma hos undertecknad ordförande, och med liknande ordning hoppas
vi att framtida post går till styrelsemedlemmar.
Fler byråkratiska processer som styrelsen fått roa sig med under året har varit dans på tu man hand
med Swedbank. Förutom att självfallet skriva över den nya styrelsen som firmatecknare har vi
samarbetat med banken för att föra in våra nya stadgar och sett över vem som har tillgång till våra
konton. I slutet av processen kände personalen igen ConFusions ordförande och kassör genast när
de klev in på kontoret.
Angående ekonomin har styrelsen sett över inkomster och utgifter som påverkar föreningen just nu.
Vår ambition att kunna betala ut cosplayprisskulden har varit ständigt i vårt sinne. Tyvärr kom
pandemin däremellan, och det fanns ingen anledning att boka en resa till Japan när landet själv
stängt sina gränser. Vi har hållit kontakt med cosplayvinnaren, och gått med på att betala ut priset
när det är logistiskt möjligt. I skrivande stund finns självfallet hopp för 2021, och punkten står kvar på
vår verksamhetsplan.
Ett antal saker har planerats under året men tyvärr runnit ut i sanden på grund av pandemin. Orättvist
nog kan vi inte berätta närmare om dem, förutom att den nya styrelsen haft kontakt med
Världskulturmuséet m.fl. I pandemins tecken har vi haft ett antal digitala aktiviteter för våra
medlemmar. I maj firade vi vårt 10 årsjubileum på vår Discord server! Det var gott häng i röstkanalen
och ett quiz för de som ville delta. Senare på året höll vi en fanart-tävling på Instagram och
Facebook, och fick in fina bilder på Fuu-chan och Hikaru-kun.
Som avslutande ord hoppas 2020 års styrelse att nästa verksamhetsår blir ännu bättre. Många
omständigheter i världen är just nu långt bortom vår kontroll. Men bara man kan skapa något ur inget
har man lyckats. Till skillnad från förra året finns det inga funderingar på att lägga ned föreningen.
ConFusion skall finnas kvar, och förhoppningsvis snart hålla ett konvent nära dig.

Verksamhetsberättelse Hikari-kai
Hikari-Kai var öppet varje vecka fram tills november 2020. Detta blev allt som allt fyrtiotre
tisdagsträffar. Under dessa tillfällen har de oftast varit drygt tjugo deltagare, med undantag för den
sista, Halloween firandet. Den kvällen var det kring fyrtio besökare i lokalen, vilket var långt närmare
femtio-persons gränsen än vad som kändes rätt. Kort därefter kom de nya restriktionerna från
folkhälsomyndigheten. Då avråddes alla från att delta i föreningsmöten, och vi som håller i Hikari-Kai
valde att omedelbart stänga vår verksamhet. Det var ett tråkigt beslut för oss att ta, men ett mindre
beslut för våra medlemmar att oroa sig över.
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I efterhand, nu när hela Arena 29 låst sina dörrar för all sorts aktivitet i huset, kan man undra om vi
borde ha stängt tidigare. När pandemin började ta fart i mars anpassade vi Hikari-Kai genom att
stänga caféet, inte ta fram tv-spel eller karaoke, samt uppmana alla att stanna hemma om de kände
sig sjuka. Vad vi vet har ingen spridning skett på Hikari-Kai medan vi var öppna. Vad vi hört från våra
deltagare är att de har uppskattat den sociala kontakten som betydde mycket för deras mentala
hälsa. Styrkekramar går ut till alla som saknar oss, för vi saknar er med!
Under året har Hikari-Kai även gjort några positiva saker som är värda att nämna. Vi har städat
förrådet ännu en gång och fått en underbar ordning där inne tack vare alla medlemmar som hjälpte
till. När vi öppnade caféet igen i Augusti gick vi gediget igenom inventariet och hittade mycket som
borde slängas. Förutom utgågna nudlar hittades även läsk som smakade illa... Det blev vaskat och
kastat åt alla håll och kanter i några veckor!
Caféet har sedan den städningen fått ett nytt, fräscht inventarie, inköpt från en önskelista som alla på
Hikari-Kai fick ha åsikter om. ConFusions möjlighet att köpa in från grossist har utnyttjats, och
förändrat caféets lönsamhet till det bättre.
Under sommaren utlyste Göteborgs Stad ett initiativ för att minska social oro och isolering. Meningen
med initiativet var att erbjuda unga trygga mötesplatser utanför hemmet. Vi på Hikari-Kai tyckte att vi
var en självklar mötesplats, och ansökte om bidrag för att delta. Vår aktivitet var Ung Nörd i Parken,
alla tisdagseftermiddagar i Juni. Vi sponsrade evenemanget på Facebook med bidraget vi fick, för att
bjuda in ungdomar att leka distanserade lekar och träffas i parken utanför Arena 29. Under månaden
kom hela 15 nya ungdomar och prövade på Hikari-Kais gemenskap. Praktiskt nog var denna extra
utomhusaktivitet lagd timmarna innan Hikari-Kais vanliga tisdagsträffar, och alla som deltog blev
inbjudna att se vad för mötesplats vanligtvis alltid finns där för dem.
I liknande anda till Ung Nörd i Parken höll vi i utomhusaktiviteter varje tisdag när Arena 29 var stängt
för sommaruppehåll. Dessa besöktes främst av de nya, unga medlemmarna som hittat Hikari-Kai
genom vårt UNiP initiativ. Den korta höst som blev har upplevts från ledningens sida som förnyad.
Efter år av tafatta försök har vi äntligen nått ut till ungdomar födda efter år 2000. Sociala medier
spelar en avgörande roll, och Hikari-Kais facebook är just nu vår främsta kanal. Våra bilder och
peppiga inlägg där bör fortsätta, och snarlika sommaraktiviteter rekommenderas för den framtida
verksamheten.
I dagsläget är som sagt Arena 29 stängt, och beslutet att öppna Hikari-Kai igen ligger bortom vår
kontroll. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte ses förrän det anses
säkert ur ett samhällsperspektiv. Håll ut tills dess. Det kommer vara värt det!

Ekonomisk berättelse
ConFusions ekonomiska år har varit relativt bra men händelselöst. Året startade och det kom in
intäkter från Chibicon som hade hållits året innan. Därefter i ca 3 månader var det enda som hände
att ConFusion fick intäkter från Hikari-Kais cafe. Från mars månad så stängdes caféet temporärt på
grund av covid-19. Några sena BOE betalningar för Chibicon skedde under denna perioden men inte
mycket mer.
I juni månad fick ConFusion ett bidrag från Göteborgs stad för att arrangera Ung Nörd I Parken.
I Augusti månad så startade HK upp sitt café igen och det startade en influx av inkomster. Detta
fortsatte tills det att hela HK i November månad stängde ner temporärt på grund av de nya covid-19
rekommendationerna.
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Under hela året så betalades konsekvent ConFusions försäkringar gentemot Tre Kronor varje månad.
ConFusion betalade även de kostnader som tillkommer från användningen av banktjänster från
Swedbank och även webbhotellet blev betalat för att hålla uppe ConFusions hemsida.
ConFusion har i slutändan tjänat mer 2020 än som spenderades, ConFusion avslutar året med ca 700
sek mer i bankkontot än ConFusion startade sitt år med.

Ingående balans
BALANS
TILLGÅNGAR

Utgående balans
83.68 kr
20,083.68 kr

BALANS

768.9

TILLGÅNGAR

20768.9

SKULDER

-20,000.00 kr

SKULDER

TILLGÅNGAR

20,083.68 kr

TILLGÅNGAR

20768.9

Bankkonto

15,281.68 kr

Bankkonto

15966.9

Sparkonto

0.00 kr

Sparkonto

0

Handkassa

1,553.00 kr

Handkassa

1553

Fodringar

3,249.00 kr

Fodringar

3249

SKULDER

-20,000.00 kr

SKULDER

-20000

Cosplaypriset 2018

-20,000.00 kr

Cosplaypriset 2018

-20000

Datum: 2020-01-01

-20000

Datum: 2020-12-31

Översikt ConFusion
UTFALL
RESULTAT

18,807.00 kr

INTÄKTER

28,467.78 kr

KOSTNADER

-9,660.78 kr

INTÄKTER

28,467.78 kr

Ingående från 2019

15,281.68 kr

Chibicon

2,875.00 kr

Hikari-Kai

3,013.10 kr

Hikari-Kai handkassa

1,553.00 kr

Bidrag: Sverok

4,065.00 kr

Övrigt

1,680.00 kr

KOSTNADER

-9,660.78 kr

Rester 2019

0.00 kr

Banktjänster
Förråd
Försäkring

-2,181.50 kr
0.00 kr
-2,137.00 kr
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Hikari-Kai

-1,662.35 kr

Styrelse

-1,347.00 kr

ChibiCon

-2,332.93 kr

Banksaldo 2020-09-20:

15 966,90 kr

Revisionsberättelse
Jag har i egenskap av vald revisor för ConFusion granskat årsbokslutet och bokföringen samt
styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2020. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps
handlingarna 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 räkenskaps
handlingarna.
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 6e januari 2021
och av dess finansiella resultat för verksamhetsåret.
Anmärkningar:
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 föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Göteborg 2021-01-06
Anton Fors
Revisor 2020-2021

Verksamhetsplan
• Starta planeringen av, samt genomföra, ett eventuellt nytt konvent i enlighet med
folkhälsomyndighetens rekommendationer.
• Se över om HBTQ-certifiering av styrelsen/SG.
• Kontakta Kulturkalaset, för att se om möjlighet att genomföra en ny cosplay-show,
eller liknande, för våra medlemmar och allmänheten.
• Utforska möjligheter till att göra ConFusion mer synligt för allmänheten. Förslagsvis
åka på andra arrangemang, anordna fler egna mindre evenemang samt ökad aktivitet
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på sociala medier.
• Fortsätta arbetet med Hikari-Kai och utveckla verksamheten.
• Hitta en lösning av cosplayprisskulden med berörd person.
• Styrelsen skall se över föreningens ekonomiska situation i form intäkter, bidrag och
kostnader, lån och skapa en plan och redovisa för sina medlemmar hur man skall
komma till en bättre ekonomisk situation.
• Styrelsen skall se över samarbetet mellan föreningen och Sverok, och se till att
föreningen följer alla de krav och regler som gäller för en sverokansluten förening.
Styrelsen uppmanas att slutföra alla ansökningar av medlemsbidrag, i tid, via Sverok.

Valberedningens förslag
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Evenemangsamordnare

Maria Pohjanvuori
Mikael Burö
Otto Myhrberg
Louise Nordin

Revisor
Revisor

Anton Fors
Joachim Hansen

Valberedare (sammankallande) N/A
Valberedare
N/A
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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 mötets livestream-ansvarige
6. ) val av två personer att justera protokollet
7. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året (ConFusion)
8. ) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året (Hikari-kai)
9. ) ekonomisk berättelse för förra året
10. ) revisorernas berättelse för förra året
11. ) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12. ) årets verksamhetsplan
13. ) årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. ) val av årets styrelse
15. ) val av årets revisor
16. ) val av årets valberedare
17. ) övriga frågor
18. ) 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, kassör och evenemangsamordnare 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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