Dagordning Årsmöte
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Plats: Equmeniakyrkan Vårgårda
Dagordning
§ Mötets öppnande
1
§
Val av mötesordförande
2
§
Val av mötessekreterare
3
§
Val av person att justera protokollet
4
§
Godkännande av dagordning
5
§
Fastställande av röstlängd
6
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse:
Föreningen har anordnat två datorspelsfestivaler under 2017. CH VGA i Tångahallen
i april och Countryhack Stable i Byahallen i november. De båda eventen hade ca 130
datorplatser respektive ca 120 datorplatser, plus många dagsbesökare på respektive
event. Under 2017 har fler medlemmar än någonsin engagerat sig, samt tagit ansvar
under våra LAN-event. CH-Loungen är exempel på nya initiativ som mottagits väl.
Allt detta har bidragit till att fler lär sig och kan vara med och driva föreningens
§ verksamhet framåt. Under CH VGA hade föreningen ett samarbete med Vårgårda
7 Kommun där organisationen Reconnect bjöds in för att hålla en föreläsning om ungas
vanor på nätet, vilket kom att uppskattas av de deltagande.
Föreningen jobbar också kontinuerligt med att hitta fler sponsorer och etablera ett
djupare samarbete med Vårgårda Kommun.
Styrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en föreningsvärdegrund som kommer
att utvecklas och prövas under verksamhetsåret 2018 med målet att anta den i
stadgarna under årsmötet 2019.

Ekonomisk berättelse:
Se bilaga Årsredovisning-2017-CCSS
§ Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8 Se bilaga revisionsberättelse, samt Årsredovisning-2017-CCSS
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
-Verksamhetsplan för 2018/2019, Förslag/mål:
(0) Verksamhet våren 2018 - Planeringen för Countryhack Spring håller på och
planeras för fullt sedan ett tag tillbaka.
§ (1) Verksamhet hösten 2018 9
Alternativ 1: Countryhack i Byahallen
Alternativ 2: Inget Countryhack
(2) Verksamhet våren 2019 - Att genomföra ett CH-event under våren 2019 i
Tångahallen.
§ Val av föreningens ordförande
10 Förslag: Johannes Kannas
§ Val av föreningens kassör
11 Förslag: Jonas Berg
Val av föreningens övriga styrelseledamot
§
Förslag: Adam Sandvik, Alexander Jamot, Anders Johansson, Daniel Blomdahl, Felix
12
Brunnegård, Jakob Johansson, Mathias Hoppe,
Val av Suppleanter
§
Förslag: Kalle Svensson, Lisa Åsbogård
13
Val av revisor
§
Förslag: Albin Bergholm
14

§
15

Val av valberedning
Förslag: Styrelsen

§
Övriga punkter
16
§
Mötets avslutande
17

