Dagordning Årsmöte
Datum: 2019-03-05
Tid: 18:00
Plats: Tänknik-centrum, Vårgårda
§
1

Mötets öppnande

§
2

Val av mötesordförande

§
3

Val av mötessekreterare

§
4

Val av personer att justera protokollet

§
5

Godkännande av dagordning

§
6

Fastställande av röstlängd
(1) Verksamhetsberättelse:
Föreningen har anordnat två datorspelsfestivaler under 2018. Ett event under våren i
Tångahallen samt ett event i Byahallen under hösten. Som vanligt var båda eventen
omtyckta och välbesökta, både av de som hade datorplatser, liksom dagsbesökare.
Under eventen har föreningen dessutom haft ett stort antal medlemmar som engagerat
sig så att verksamheten har kunnat genomföras.

§
7

Föreningen jobbar kontinuerligt med att etablera fler sponsorer till eventen.
Huvudsponsorer under året har Sparbanken Alingsås, Vårgårda kommun och Inet
varit. Samarbetspartners under året: BogalNet. Tånga-vårgårda evangemangscenter
camping och vandrarhem var samarbetspartners under våreventet.
Styrelsen har under året färdigställt arbetet med föreningens nya värdegrund (se
bilaga), vilken så småningom kommer finnas uppe för att kunna läsas på hemsidan.
Styrelsen har dessutom tagit kontakt med Tånga-vårgårda evangemangscenter
camping och vandrarhem för att hyra förrådsutrymme där föreningen ska förvara
material och rekvisita. Efter höstens event utfördes även en inventarie av alla saker i
föreningens ägo. Utöver det ovanstående har föreningen under hösten genomfört ett
extrainsatt årsmöte samt deltagit vid vårgårda julmarknad under december månad.
(2) Ekonomisk verksamhetsberättelse:
Se bilaga CCSS-Årsredovisning-2018

§
8
§
9

Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Se bilaga revisionsberättelse, s amt CCSS-Årsredovisning-2018
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
● Verksamhetsplan för 2019/2020, Förslag/mål:
§ (1) Verksamhet våren 2019 - Planeringen för Countryhack Spring är igång för fullt!
10 (2) Verksamhet hösten 2019 - Countryhack i byahallen
(3) Verksamhet våren 2020 - Att genomföra ett CH-event under våren 2020 i Tångahallen.
● Beslut om antagning av de nya förslagen för föreningens stadgar (se bilaga)
§ Val av föreningens ordförande
11 Förslag: Adam Sandvik
§ Val av föreningens kassör
12 Förslag: Kalle Svensson
Val av föreningens övriga styrelseledamot
§
Förslag: Alexander Jamot, Anders Johansson, Felix Brunnegård (vice ordf.), Jakob
13
Johansson, Mathias Hoppe
§ Val av Suppleanter
14 Förslag: Johanna Klebom, Carolina Andersson
§ Val av revisor
15 Förslag: Jonas Berg
§ Val av valberedning
16 Förslag: Styrelsen
§
Övriga punkter
17
§
Mötets avslutande
18

