ConFusion årsmötesprotokoll 2021
Söndagen 24 januari 2021 kl. 13.00
ConFusions Discordserver

1. Mötet öppnas 13:05
2. Frågan om mötets behörighet tas till votering. Alla röstar för.
Förslag över att ändra acklamationen från att säga “ja” när man håller med om förslag, till
att istället säga “nej” när man röstar emot.
Förslaget godtas.
3. 9 röstberättigade.
4. Maria Pohjanvuori utses till mötesordförande.
5. Louise Nordin utses till mötessekreterare.
6. Caroline Pohjanvuori utses till livestream-ansvarig.
7. Gustav Haglund och Joachim Hansen utses till justerare tillika rösträknare.
Ansökan om att få använda digital signatur för att signera årsmötesprotokollet beviljas.
8. Inga icke-medlemmar närvarande.
Valberedningen vill lägga till en postnominering till valberedningens förslag under årets
stadsmässiga val.
Gustav Haglund läggs till i valberedningens förslag till vice ordförande i efterhand pga.
mejlstrul under ansökningstiden, där ansökan inkommit i tid men bekräftelsemail på
postnominering inte inkommit innan årsmöteshandlingarna behövde skickas ut. Därav
saknas Gustavs namn på ordinarie handlingar. Valberedningen går i god för att Gustavs
ansökan är väl genomförd och har potential som en driven styrelsemedlem.
Tillägget till valberedningens förslag godkänns.

________________
Gustav Haglund
Justerare

________________
Louise Nordin
Mötessekreterare

________________
Joachim Hansen
Justerare

9.

Mötet lägger ConFusion:s verksamhetsberättelse till handlingarna.

10.

Mötet lägger Hikari-kai:s verksamhetsberättelse till handlingarna.

11. Bokföringsdokumentet saknas i årsmöteshandlingarna och presenteras på mötet.
Årsmötet granskar dokumentet och godkänner detta.
Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna med tillägg av 2020
bokföringens Excel-dokument. Styrelsen uppdras att bifoga detta dokument i de nya
årsmöteshandlingarna som skall publiceras tillsammans med detta protokoll.
12. Joachim Hansen läser Anton Fors’ revisionsberättelse. Revisorsberättelsen läggs till
handlingarna.
13. Styrelsen ges ansvarsfrihet.
14. Joachim Hansen föreslår att följande förslag till verksamhetsplanen läggs till:
”Styrelsen skall genomföra en kampanj för att få in fler stödmedlemmar. Speciellt
medlemmar under 25 år.”
Styrelsen jämkar sig med Joachims förslag.
Årsmötet antar styrelsens jämkade verksamhetsplan. Antagen verksamhetsplan nedan:
• Starta planeringen av, samt genomföra, ett eventuellt nytt konvent, (tillägg för i år:) 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 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.
• Styrelsen skall genomföra en kampanj för att få in fler stödmedlemmar. Speciellt medlemmar under 25
år.

15. Fastställande av budget uppdras den nya styrelsen.
16. Medlemsavgiften fastställs till 0 kr.

________________
Gustav Haglund
Justerare

________________
Louise Nordin
Mötessekreterare

________________
Joachim Hansen
Justerare

17. Styrelsen har inga propositioner att lägga fram.
18. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
19. Valberedningens förslag antas:
Ordförande: Maria Pohjanvuori
Vice ordförande: Gustav Haglund
Kassör: Mikael Burö
Sekreterare: Otto Myhrberg
Evenemangsamordnare: Louise Nordin
Revisorer: Anton Fors, Joachim Hansen
Årsmötet utser följande medlemmar till valberedning efter inkomna nomineringar:
Valberedare: Caroline Pohjanvuori (sammankallande), Jacob Pohjanvuori, Alizandra
Plantin
20. Fråga tas upp gällande om styrelsen har haft kontakt med Göteborgs stad angående att
få hålla i ett konvent.
Frågan har inte tagits upp med Göteborgs stad utan föreningen väljer att avvakta och
lyssna på de allmänna rekommendationerna med tanke på rådande pandemi.
Intresse finns i att hålla ett konvent när folkhälsomyndighetens restriktioner höjs till
åtminstone 100 personer.
Intresse för att ge Hikari-kai en egen ny Discord server tas upp. Detta planeras att göras.
21. Mötet avslutas 14:01

________________
Gustav Haglund
Justerare

________________
Louise Nordin
Mötessekreterare

________________
Joachim Hansen
Justerare

