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Information 

Datum: Söndagen den 17 september 2017 

Tid: Klockan 13:00. 

Plats: Nordanvindsgatan 8 D, 417 17 Göteborg 

Hitta till mötet & resepolicy 

För att ta sig till mötet med lokaltrafik ta spårvagn 5, 6 eller 10 till Wieselgrensplatsen. Därefter 

är det en promenad på ett par minuter. 

Tänk på att om ni åker bil så passa på att samåka, speciellt om ni åker längre sträckor! 

Reseersättning 

Resande från Göteborgsområdet (storgöteborg) ges ej reseersättning. 

Medlemmar som reser från andra orter i Sverige ersätts för resan till och från mötet. För att få 

ersättning för sina reseutlägg kan medlem antingen lämna kvitton till kassören på mötet (med 

bifogad BOE) eller maila in kopior av kvitton till kassor@gothcon.se. 

Övrig information 

Vatten, kaffe, läsk och frukt kommer att finnas tillgängligt. Den som vill baka något till mötet är 

mycket välkommen att göra detta. 

Möteshandlingar 
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Dagordning  
1. Mötets öppnande  

2. Val av mötesordförande  

3. Fastställande av röstlängd  

4. Val av två justerare, tillika vid val fungerande som rösträknare 

5. Mötets utlysande 

6. Fastställande av dagordning 

7. Verksamhetsberättelse för förra verksamhetsåret 

8. Ekonomisk berättelse för förra verksamhetsåret 

9. Revisorernas berättelse för förra verksamhetsåret 

10. Styrelsens ansvarsfrihet för förra verksamhetsåret 

11. Val styrelse 

11.1.  Val av ordförande 

11.2. Val av sekreterare  

11.3. Val av kassör 

11.4. Val av 2-6 ledamöter och eventuella suppleanter 

12. Val av 2 revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

13. Val av valberedning 

14. Motion: Omröstning via tekniskt hjälpmedel  

15. Mötets avslutande 
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Mötesordning 

Ärenden på stämman 

Ärenden som finns med på dagordningen kan behandlas av årsmötet. I stadgarna finns det 

krav på vad som måste behandlas på mötet och därtill kan ytterligare ärenden behandlas 

(motioner) som årsmötet beslutar om. Några av de punkter som ska behandlas på mötet är 

bland annat styrelsens ansvarsfrihet och val av ny styrelse för kommande verksamhetsår. Den 

sittande styrelsen avlägger också verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse så att 

årsmötet får veta vad och hur det har gått under året. 

För att en motion ska kunna behandlas av stämman ska den inkomma till styrelsen senast tre 

veckor innan årsmötet och styrelsen ska skicka ut den med kallelsen senast två veckor innan 

årsmötet. I år har det inkommit två motioner som ni hittar längre ner i möteshandlingarna. 

Mötesteknik 

Propositionsordningen föreslås av mötesordföranden men kan ändras av årsmötet när så 

önskas. Beslut fattas normalt genom acklamation, alltså genom ja-rop. Mötesordföranden 

avgör vilken sida som har majoritet. Alla med rösträtt kan begära votering. Då sker röstning 

med handuppräckning. 

När beslut fattas med handuppräckning kommer först alla som är för ett förslag bli ombedda att 

räcka upp handen, därefter ombeds alla som är mot förslaget att räcka upp handen. 

Rösträknarna kallas upp för att räkna. 

Personval 

Valberedningen kommer presentera sitt förslag på styrelse, valberedning och revisorer. 

Därefter kan ytterligare förslag tas. Om någon föreslår ytterligare personer har de möjlighet att 

kort tala för de personer de har föreslagit. Därefter har alla mötesdeltagare möjlighet att tala för 

de personer som finns föreslagna. Det är förbjudet att tala mot personer. 

Enligt GothCons stadgar kan sluten votering endast ske vid personval. Om någon med rösträtt 

begär sluten votering kommer det ske genom att alla skriver ner på varsin lapp de namn de 

röstar på och lämnar in till rösträknarna. Röster som innehåller fler namn än vad som var 

möjligt att rösta på, samma namn flera gånger eller något annat än personnamn anses ogiltiga. 

Man kan lämna sin röst blank, då lämnar man in sin lapp utan att skriva någonting på den. 

Medlemmarnas 

rätt att deltaga i 

handhavandet av 

föreningens 

angelägenheter 

utövas på 

årsmöte som kan 

vara ordinarie 

årsmöte eller 

extra årsmöte. 
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Motioner  

När mötet behandlar motionerna kommer den som lagt motionen få presentera sitt förslag, 

därefter får den som vill tala för eller mot förslaget chans att göra detta. 

Vill man göra ett tilläggs-, ändrings- eller avslagsyrkande ska detta göras innan omröstning har 

påbörjats. I fall man vill göra ett tillägg eller en ändring i motionen ska man göra detta 

skriftligen och lämna till mötesordföranden så hen kan läsa upp yrkandet för att alla 

mötesdeltagare ska veta exakt vad som yrkas. 

Reservation 

Den som tycker att årsmötet har tagit ett felaktigt beslut kan reservera sig mot det. Detta görs 

genom att begära att det protokollförs att personen reservera sig mot just beslutet i den 

punkten. 
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Verksamhetsberättelse 2016 – 2017 
Under året har föreningen GothCon huvudsakligen arrangerat konventet GothCon XLI.  

Konventet hade drygt 2000 deltagare varav 1839 registrerade deltagare i 

anmälningsdatabasen. Ej registrerade deltagare var bland annat Magic-detlagarare och 

besökare som inte spelat och därför inte heller behövt checka in.  

Årets konvent hade särskilda utmaningar då vi inte kunde nyttja en av byggnaderna, Södra, då 

den var under renovering samt att vi inte fått möjlighat att hyra Landala sporthallar till reducerat 

pris. De ändrade förutsättningarna innebar att vi istället hyrde Schillerska gymnasiet för att 

använda till sovsalar samt att vi fått låna lokaler av Chalmers för att täcka upp för Landala 

sporthallar. De nya lokalerna fungerade i huvudsak bra men gjorde det något svårare för 

besökare att hitta rätt på området och det blev längre för sovande att ta sig till Shillerska.  

Efter den lyckade lanseringen av GothShopen föregående år utökade utökade vi detta året 

utbudet av varor.   I café och reception kunde besökarna betala med Swish  vilket var en 

bidragande faktor till minskad kontanthantering.  

Vi delade ut pris till årets konventfrämjare och priset gick till arrangemanget Guld och Bly.  

 

 

 

 

 

Verksamhetens 
huvudsyfte är att 
anordna konventet 
GothCon
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Ekonomisk berättelse 
 Skickas ut separat 
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Revisionsberättelse 
 Skickas ut separat 
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Valberedningens förslag 

Valberedningen har genom samtal med många av föreningens medlemmar 
samt interna överläggningar kommit fram till att följande förslag är en 
sammansättning vi har stor tilltro till och som vi tror kommer att utveckla 
föreningen vidare på ett gynnsamt sätt. 
 
GOTHCONS STYRELSE 2017-2018 
Ordförande: Hampus Nordin 
Kassör:  
Sekreterare: Elin Tinglöf 
Ledamot: Julius Printz 
Ledamot: Marcus Palm 
Ledamot: Albin Frödell 
 
REVISORER 
Magnus Haglund 
Alexander Hallberg 
 
VALBEREDNING 
Förslag läggs på bordet 
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Motion: Omröstning via tekniskt hjälpmedel  
Av: Styrelsen 
 
Föreningen växer och det är fler och fler som inte bor i Göteborgsområdet och därför 
inte alltid kan medverka och lägga sin röst på årsmöten.  
 
Vi har redan påbörjat vår resa mot ett mer digitalt mötesforum genom att använda 
skype (eller liknande) för att så många som möjligt ska kunna medverka på alla 
möten. Problemet är att det i dagsläget inte står något i stadgarna om hur en person 
måste medverka i mötet för att få delta i röstlängden. Det är otydligt om en person 
måste vara på plats fysiskt eller kan rösta på distans med hjälpmedel.  
 
Detta kommer leda till att fler personer kan få göra sin röst hörd i viktiga frågor och 
fortsätter vår resa mot en mer modern digitaliserad förening som kan arbeta mer 
effektivt. På sikt kan det även sänka utgifter för föreningen då vi inte längre behöver 
betala ut reseutgifter lika ofta.  
 
Vi yrkar därför att vi ändrar i stadgarna från: 

 
“Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter 
utövas på årsmöte som kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Vid årsmöte 
har varje medlem en röst.”  
 
till:  
 
“Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter 
utövas på årsmöte som kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Vid årsmöte 
har varje medlem en röst. Röst avläggs personligen på plats eller på distans med för 
ändamålet avsett hjälpmedel. ” 
 
Samt att tillträdande styrelse tar på sig att ta fram en teknisk lösning samt policy för 
hur detta ska införas.  
 
 
 

 


