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CABLE CONNECTORS SPELSALLSKAP

Föreningens årsmöte 2017
Vid protokollet: Mathias Hoppe
Justerare: Jakob Gunnarsson och Kalle Svensson

Mötets öppnande
CCSS ordförande, Johannes Kannas, förklarar mötet öppnat.

Val av mötesordförande
Förslag: Johannes Kannas.
Årsmötet väljer Johannes Kannas till mötesordförande.

Val av mötessekreterare
Förslag: Mathias Hoppe.
Årsmötet väljer Mathias Hoppe till mötessekreterare.

Val av person att justera protokollet
Förslag: Jakob Gunnarsson och Kalle Svensson.
Årsmötet väljer Jakob Gunnarsson och Kalle Svensson till att justera protokollet.

Godkännande av dagordningen
Årsmötet beslutar ändra §14 i dagordningen: Förslag av revisor byts till Albin Bergholm.
Årsmötet beslutar justera formuleringen ”Felix Brunnegård (ledamot)” till ”Felix Brunnegård”.
Årsmötet godkänner den justerade dagordningen.

Fastställande av röstlängd
Samtliga närvarande fastställdes som röstberättigade.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.
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Verksamhetsberättelse Föreningen har anordnat två datorspelsfestivaler under 2016.
CHÄgg 2016 i Byahallen och Countryhack BETA 2016 i Tångahallen med ca 120 datorplatser respektive ca 130 datorplatser plus många dagsbesökare på respektive event.
Under höstens evenemang var vi i Tångahallen i Vårgårda för första gången. På grund
av att vi var fler i Crew än någonsin tidigare så genomfördes eventet väldigt bra. Det är
härligt att se att föreningen fortsätter att växa och att fler har velat engagera sig i föreningen under året som gått. Utan så många fantastiska, fina, härliga, flummiga, roliga
och drivna personer i styrelsen samt i hela Crew och i hela föreningen så hade det inte
varit möjligt att gå igenom 2016 års verksamhetsår.
Vi har dessutom befunnit oss på Vårgårda-mässan under våren där vi gjorde vår förening synlig för kommunen. Vi har arbetat upp ett ännu större förtroende med Vårgårda
kommun genom bland annat CH-lär då vi under höstens event genomförde en föreläsning kring sunt spelande med stöttning av kommunen. Genom CH-lär fick vi också ett
samarbete med skolans värld genom Pierre Jamot som under höstens event arrangerade programmeringskurser för barn. Genom CH-lär drev dessutom Christer Andersson
datorworkshops under höstens event.
Vi har dessutom fått fler sponsorer och ett djupare samarbete med BogalNET och
Sparbanken Alingsås.
På CH Beta hade vi totalt ca 280 besökare, ett nytt rekord jämfört med tidigare
event.
Ekonomisk berättelse

Stabil ekonomi utifrån vårens verksamhet då vi gick plus efter
eventet som hölls i byahallen under våren.
Vi gick dock back efter höstens event, men med en bra buffert på föreningskontot
klarade föreningen att inte gå minus på kontot. Att vi gick back efter höstens event i
tånga gör dock att vi måste vara noggrannare och mer realistiska i budgetering inför
2017 års vårevent i Tånga för att föreningen inte ska gå back på grund av verksamheten. Styrelsen beslutade om att ge festivalledningen största ansvar för att både hålla och
styra budgeten för det aktuella eventet. Detta uttalade ökade ansvar för festivalledningen skall förhoppningsvis stärka kontrollen av budgeten för eventen för att eventen inte
skall gå minus.

Godkännande

Årsmötet beslutar godkänna den ekonomiska och verksamhets-berättelsen.

Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Årsmötet beslutar, på revisors rekommendation, att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit.

Verksamhetsplan för 2017
1. Vårens verksamhet – Att genomföra ett CH-event under påskhelgen i Tångahallen. Årsmötet beslutar att genomföra eventet.
2. Höstens verksamhet:
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• Countryhack i Byahallen
• Inget Countryhack
• Mindre verksamhet, till exempel, ett dygn med endast retrospel i en lokal
någonstans (förslagsvis Byahallen)
Maja föreslår: Hålla Countryhack i Byahallen, men med helt nytt folk som styr.
Årsmötet beslutar enhälligt att Countryhack hålls i vanligt format i höst. Det är
upp till styrelsen att besluta var eventet kommer hållas och vilka som ska leda
arbetet.

Val av ordförande
Förslag: Johannes Kannas.
Årsmötet beslutade att välja Johannes Kannas till föreningens ordförande.

Val av kassör
Förslag: Jonas Berg.
Årsmötet beslutade att välja Jonas Berg till föreningens ordförande.

Val av övriga ledamöter
Förslag: Adam Sandvik, Alexander Jamot, Anders Johansson, Gustav Arvidsson, Daniel
Blomdahl, Felix Brunnegård, Mathias Hoppe.
Suppleanter: Tobias Björkdahl, Ivan-Philippe Gbehi. Årsmötet beslutade att välja dessa
till styrelsen. Suppleanter inkallas i den ordning de är angivna ovan.

Val av revisor
Förslag: Albin Bergholm.
Årsmötet beslutade att välja Albin Bergholm till revisor.

Övriga punkter
Inga övriga punkter.

Mötet avslutas
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Cable Connectors Spelsällskap

Justerare

Sida 3 / 3

