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1. Mötets öppnade

2. Beslut om mötets giltighet

Styrelsen utannonserade årsmötet på följande de datumenen, på följande
plattformar: mailutskick och discord 4 januari.

3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av justerare

6. Verksamhetsberättelse
Liksom 2020 har verksamhetsåret 2021 starkt påverkats av corona-pandemin. Året började med ett
beslut av styrelsen att tillsammans med BiG Network (Partille) försöka genomföra ett corona-anpassat
event under våren, istället för det vårevent föreningen vanligtvis organiserar. En festivalledning med
representanter från båda föreningarna tillsattes och påbörjade arbetet med att planera evenemanget.
Till att börja med var planen att organisera ett hybrid-event, likt Countryhack höst 2020, men med
kärnan på eventet i Partille Arena, BiG Networks vanliga tillhåll. Under våren blev det tydligt att ett
hybrid-event inte skulle vara möjligt att genomföra och det beslutades istället att det gemensamma
eventet skulle bli ett rent online-event med en stream-studio beståendes av tre personer som
centralpunkt. Eventet genomfördes som planerat, med ett crew och en publik som till största del bestod
av folk med en tidigare koppling till Countryhack. Studion var mycket uppskattad och bidrog starkt till
att bygga den gemenskap vi alltid eftersträvar på Countryhack. Eventet i övrigt
hade betydligt förre deltagare och mindre engegemang än vanligt.
Fortsätter på nästa sida è

6. Verksamhetsberättelse
Under sommaren förbättrades läget i pandemin och styrelsen kunde genomföra en workshop i
Göteborg för att visionera och diskutera föreningens framtid. Workshopen gav upphov till många idéer
som styrelsen kommer arbeta vidare med.
Eftersom den första upplagan av Countryhack hölls sommaren 2011 var det i år 10 år sedan eventet
startades. Förhoppningen var därför att kunna genomföra ett större jubileums-event och styrelsen
beslutade tidigt att satsa stort på att försöka genomföra ett fysiskt event i Tånga-hallen under hösten
2021. Då läget i pandemin blev mycket bättre under hösten var det alltså möjligt att genomföra det
första vanliga Countryhack-eventet sedan 2019 under höstlovsveckan 2021 I Tångahallen. Eventet,
som fick namnet "Countryhack X", hade 141 deltagare med datorplats (inklusive CHugo Plus) och 137
besökare. Detta är en minskning med ca 14% respektive 32% jämfört med det senaste Tånga-eventet,
Countryhack Spring 2019 (våren 2019), troligtvis till viss del beroende direkt på pandemin (genom
att vissa aktivt valde bort att delta), men möjligtvis också på grund av en minskad exponering av
eventets varumärke för de yngre målgrupperna under pandemin. Att eventet dessutom arrangerades
samtidigt som PGL Major i CS:GO kan ha påverkat deltagarantalet negativt.

7. Redovisning av 2021 ekonomi
Föreningen har under året anordnat ett online-event på våren tillsammans med BigNetwork och ett
vanligt event i Tångahallen under hösten. Under året har föreningen investerat i nätverksutrustning i
form av switchar och wifi med diverse tillbehör. Under året har CCSS fått 20 000 kr extra sponsring av
sparbanken, bland annat för framtida inköp av elskåp. Räkenskapsåret tog slut innan faktura för hyra av
Tångahallen hade skickats, därför har föreningen ett stort överskott för det här räkenskapsåret. Hyran
för Tångahallen beräknas uppgå i cirka 25 000 kr. Detta kommer innebära att denna kostnad kommer
tillkomma under nästa räkenskapsår. Det saknas även bidrag från Sverok och en inbetalning för
CHiosk-varor från Equmenia Vårgårda. Dessa två inkomster bör uppgå till cirka 6000 kr.
Årets resultat blev ett överskott på 48 505 kr, då med väntande Tångafaktura och med redan öronmärkt
sponsring. Årsredovisningen är upprättad enligt BFNAR 2010:1 (K1 för ideella föreningar).

7. Redovisning av 2021 ekonomi
Noter
Not 1 – Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmäna råd.
Verifikaten – har bokförts enligt kontantmetoden.
Intäkter – Har redovisats enligt kontantmetoden.
Skatter – Har ej haft några skattekostnader då föreningen är enligt BFN:s riktlinjer en ideell förening
utan bokföringsskyldighet.

7. Redovisning av 2021 ekonomi

7.
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8. Revisionsberättelse
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REVISIONSBERÄTTELSE
CABLE CONNECTORS SPELSÄLLSKAP
1. STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsens som ansvarar för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för deninterna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
fel.

2. REVISORNS ANSVAR
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

För att se bilaga separat, klicka här

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mitt
uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om det enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

3. UTTALANDE
Jag har utfört revision av årsredovisningen för den ideella föreningen Cabel
Connectors Spelsällskap år 2021. Enligt min uppfattning är årsredovisningen
upprättat på ett korrekt sätt och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Cable Connectors finansiella ställning per den 31 december 2021 och dess finansiella
resultat för året. Jag tillstyrker därför att resultat- och balansräkning kan fastställas
och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Jonas Be rg
Lekmannarevisor

9. Styrelsens ansvarsfrihet

10. Motioner och
propositioner
Motioner: Inga motioner var inlämnade
Propositioner: Inga propositioner var
inlämnade

11. Verksamhetsplan
Under verksamhetsåret 2022 avser Cable
Connectors Spelsällskap att arrangera följade:
•

Verksamhet våren 2022 - Countryhack i
Byahallen

•

Verksamhet hösten 2022 - Countryhack
Tånga

12. Budget och
medlemsavgift
•
•

Medlemsavgift: 0kr
Budget 2022 (nästa sida)

12. Budget - intäckter

12.Budget
utgifter

13. Val av föreningens ordförande
Valberedningens förslag: Anders Johansson

14. Val av föreningens kassör

Valberedningens förslag: Kalle Svensson

15. Val av föreningens övriga ledamöter
Valberedningens förslag:
• Alexander Jamot
• Felix Brunnegård
• Gustav Råkeberg
• Isabella Erlandsson

•
•
•

Jakob Johansson
Jonas Arvidsson
Victoria Söderberg

16. Val av föreningens suppleanter

Valberedningen föreslår att, under året 2022, inte välja in
några suppleanter i Cable Connectors Spelsällskap styrelse.

17. Val av föreningens kassör

Valberedningens förslag: Jonas Berg

18. Val av föreningens valberedning
Valberedningens förslag: Styrelsen

19. Mötets avslutande

