Protokoll fört vid
Svenska Kyrkans Unga Söderköping Gröna Drakens årsmöte
10 februari 2018
S:t Laurentii församlingshem

_________________________

________________________

Ordförande, Leo Malmqvist

Sekreterare, Sofia Prytz

_________________________

_________________________

Justerare, Markus Grönqvist

Justerare, Hampus Gustafsson

§1 Mötets öppnande
Styrelseordförande Leo Malmqvist öppnar mötet 10.34.

§2 Justering av röstlängd
Röstlängden presenteras, se bilaga 1.
Årsmötet beslutar
ATT fastställa röstlängden till 19 personer

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
Elin Westerlund berättar att kallelsen skickades ut 22 december, sju veckor innan
årsmötet. Kallelsen ska enligt stadgarna skickas ut senast sex veckor innan årsmötet.
Årsmötet beslutar
ATT förklara årsmötet behörigt utlyst

§4 Val av ordförande för mötet
Valberedningen presenterar sitt förslag; Leo Malmqvist.
Årsmötet beslutar
ATT välja Leo Malmqvist till ordförande för mötet

§5 Val av sekreterare för mötet
Valberedningen presenterar sitt förslag; Sofia Prytz.
Årsmötet beslutar
ATT välja Sofia Prytz till sekreterare för mötet

§6 Val av justerare tillika rösträknare för mötet
Valberedningen presenterar sitt förslag; Inga förslag finns.
Markus Grönqvist och Hampus Gustafsson nomineras muntligt.

Årsmötet beslutar
ATT välja dessa i klump.

ATT välja Markus Grönqvist och Hampus Gustafsson till justerare tillika
rösträknare för mötet

§7 Fastställande av föredragningslista
Förslag på föredragningslista, se bilaga 2.
Årsmötet beslutar
ATT fastställa föredragningslistan i sin helhet

§8 Verksamhetsberättelse 2017
Elin Westerlund presenterar verksamhetsberättelsen, se bilaga 3.
Yrkande 1: Elin Westerlund –
Jag yrkar på att under punkten Dragon Quest ändra
Tidigare har gruppen haft namnet Väpnars.
till
Tidigare har gruppen haft namnet Väpnarskolan.

Jag yrkar på att under punkten Domen över Hjovard ändra
Vi åkte dit i samarbete i samarbete med Espingen, Höllviken
och Aelvan.
till
Vi åkte dit i samarbete med Skänninge församling, Höllviken
församling, Fenixflamman, Västerviks församling och Aelvan.

Jag yrkar på att under punkten Domen över Hjovard ta bort
meningen
”Vi skickade dit Erik Westberg som anställd.”

Jag yrkar på Att under punkten Augusti lägga till
Avtackning Eva-Lotta
20 augusti avtackade vi vår pedagog Eva-Lotta Martinsson. Vi
var både i kyrkan, Drothems församlingshem och hemma hos
Eva-Lotta. Det var fint och sorgligt.

Jag yrkar på att under punkten Samarbete med andra kyrkliga
föreningar ändra
Under året har vi åkt på Domen över Hjovard där vi
samarbetade med Fenixflamman, Höllviken och Aelvan för att
skapa lajv och stämning.
till
Under året har vi åkte på Domen över Hjovard där vi
samarbetade med Fenixflamman och Aelvan för att skapa lajv
och stämning.

Yrkande 2: Julia Malmqvist – Jag yrkar på att under Augusti lägga till
Tältläger på Grönebo
I somras var vi såklart också på tältläger på Grönebo.
Några härliga dagar i tält och med matlagning över
öppen eld. Dessutom många härliga upplevelser
tillsammans med andra barn och ungdomar från stiftet.
Vi var 21 stycken som åkte från Söderköping S:t Anna.
”Det var det bästa på hela sommaren” sa en
deltagare.”

Yrkande 3: Hampus Gustafsson – Att under punkten Ej genomförda arrangemang ur
verksamhetsbeskrivningen 2016 lägga till:
Rollspelshelg

Yrkande 4: Markus Grönqvist – Att under punkten Vinterlajv ändra
”Call of Cthulu”
till
gotiskt

Årsmötet beslutar
ATT bifalla Yrkande 1 i sin helhet
ATT bifalla yrkande 2 i sin helhet
ATT bifalla yrkande 3 i sin helhet
ATT bifalla yrkande 4 i sin helhet

ATT lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med ovanstående
ändringar
§9 Bokslut och Revisionsberättelse 2017
Kassör Eva-Lotta Martinsson presenterar bokslutet, se bilaga 4.
Årsmötet beslutar
ATT lägga bokslutet till handlingarna

Magdalena Prytz läser upp revisionsberättelsen, se bilaga 5.
Årsmötet beslutar
ATT lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§10 Frågan om ansvarsfrihet för lokalavdelningens styrelse
Årsmötet beslutar
ATT enhälligt ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

Styrelse och kassör avtackas.

§11 Motioner och Propositioner
Markus Grönqvist presenterar motion 1, se bilaga 6.
Yrkande 1: Markus Grönqvist – Jag yrkar på att
Styrelsen arbetar aktivt för att finna och om möjligt
genomföra konkreta samarbetsytor, t.ex. genomföra
workshops på varandras läger eller att tillsätta
arbetsgrupper som korsar föreningsgränserna
Motionären drar tillbaka den ursprungliga att-satsen i motionen.

Röstlängden justeras till 18 personer.

Årsmötet beslutar
ATT bifalla yrkandet

Oscar Broddegård presenterar proposition 1, se bilaga 7.
Årsmötet beslutar
ATT bifalla proposition 1 i sin helhet

Mötet ajourneras för lunch 12.26.
Mötet återupptas 13.31

§12 Fastställande av verksamhetsplan
Oscar Broddegård och Andreas Nicklasson presenterar styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2018 och våren 2019, se bilaga 8.
Följande yrkanden inkom.
Yrkande 1: Sofia Prytz – ”Jag yrkar på att under Enstaka arrangemang lägga till
punkten:
Delta på Tältläger på Grönebo 2018

Yrkande 2: Oscar Broddegård – Jag yrkar på att under Enstaka arrangemang lägga till
punkten
Delta i Prolog 2018
Yrkande 3: Kajsa Nilsson – Jag yrkar på att ändra punkten
Samarbeta med andra kyrkliga församlingar
till
Styrelsen arbetar aktivt för att finna och om möjligt genomföra
konkreta samarbetsytor, t.ex. genomföra workshops på
varandras läger eller att tillsätta arbetsgrupper som korsar
föreningsgränserna
Yrkande 4: Kajsa Nilsson – Jag yrkar på att under enstaka arrangemang ändra
Genomföra majlajv 2018 i egen regi
till
Genomföra majlajv 2018

Yrkande 5: Albin Andersson – Jag yrkar på att under enstaka arrangemang ändra
Genomföra majlajv 2019
till
Påbörja förutsättningar för majlajv 2019
Yrkande 6: Albin Andersson – Jag yrkar på att under enstaka arrangemang ändra
Genomföra ett vinterlajv som ligger på en högre nivå
till
Genomföra ett vinterlajv som inte riktar sig till
nybörjare
Yrkande 7: Albin Andersson – Jag yrkar på att i punkten om vinterlajv ta bort
Detta riktar sig främst till våra egna medlemmar
Årsmötet beslutar
ATT bifalla yrkande 1
ATT bifalla yrkande 2
ATT bifalla yrkande 3
ATT bifalla yrkande 4
ATT bifalla yrkande 5
ATT bifalla yrkande 6
ATT bifalla yrkande 7
ATT bifalla verksamhetsplanen 2018 och våren 2019 med ovanstående
ändringar

§13 Fastställande av verksamhetsavgift och budget
Röstlängden justeras till 22 personer.
Erik Westberg presenterar styrelsens förslag till verksamhetsavgift, se bilaga 9.
Årsmötet beslutar
ATT fastställa verksamhetsavgiften till 100 kr per enskild medlem och 250 kr
per familj

Mötet ajourneras för betalning av verksamhetsavgift 14.16.

Mötet återupptas 14.23.

Isabelle Ambec presenterar styrelsens budgetförslag, se bilaga 10.

Följande yrkanden inkom.

Yrkande 1: Kajsa Nilsson – Jag yrkar på att ändra posten barnverksamhet från
2000 kr till 6000 kr
Yrkande 2: Kajsa Nilsson – Jag yrkar på att ändra posten Övriga inkomster från 1000
kr till 5000 kr.
Årsmötet beslutar
ATT bifalla yrkande 1
ATT bifalla yrkande 2
ATT bifalla budgeten för 2018 med ovanstående ändringar

§14 Val för 2018
Valberedningen presenterar sitt förslag:
Styrelseordförande – Elin Westerlund
Vice styrelseordförande – Sebastian Högberg
Ledamöter – Hampus Gustafsson, Hanna Andersson, Andreas Nicklasson, Clara
Helander, Kajsa Nilsson och Johanna Svärd.
Skrudmästare – Kajsa Nilsson
Vapen-materielmästare – Johanna Svärd

Eli Ledenfors nomineras muntligt som ledamot.

Valberedningen presenterar sitt förslag till antalet styrelseledamöter i styrelsen; 6st.

Yrkande 1: Kajsa Nilsson, Oscar Broddegård, Hampus Gustafsson –
Vi yrkar på att antalet styrelseledamöter i styrelsen är 7 st.
Valberedningen drar tillbaka sitt förslag.

Årsmötet beslutar
ATT fastställa antalet styrelseledamöter för verksamhetsåret 2018 till 7st
exklusive ordförande och vice ordförande

Årsmötet beslutar
ATT välja Elin Westerlund till styrelseordförande för verksamhetsåret 2018

Årsmötet beslutar
ATT välja Sebastian Högberg till vice styrelseordförande för verksamhetsåret
2018

Årsmötet beslutar
ATT välja Hampus Gustafsson, Hanna Andersson, Andreas Nicklasson, Clara
Helander, Kajsa Nilsson, Johanna Svärd och Eli Ledenfors till
styrelseledamöter för verksamhetsåret 2018

Årsmötet beslutar
ATT välja Kajsa Nilsson till skrudmästare för verksamhetsåret 2018

Årsmötet beslutar
ATT välja Johanna Svärd till vapen-materielmästare för verksamhetsåret 2018

Valberedningen presenterar sitt förslag till kassör; Manoj Kumar.
Årsmötet beslutar
ATT välja Manoj Kumar till kassör för verksamhetsåret 2018

Valberedningen presenterar sitt förslag till revisorer; Sven-Johan Prytz och Lisbeth
Kihlberg.

Årsmötet beslutar
ATT välja Sven-Johan Prytz och Lisbeth Kihlberg till revisorer för
verksamhetsåret 2018

Markus Grönqvist, Märta Alexandersson, Sebastian Williams, Sofia Boqvist, Isabelle
Ambec och Fredrik Telhammar nomineras till valberedningen muntligt.

Årsmötet beslutar
ATT välja Markus Grönqvist, Märta Alexandersson, Sebastian Williams, Sofia
Boqvist, Isabelle Ambec och Fredrik Telhammar till valberedningen för
verksamhetsåret 2018

§15 Motioner till distriktsårsmötet
Inga förslag till motioner förelåg.

§16 Val av ombud till distriktsårsmötet
Valberedningen föreslår att ge den nya styrelsen i uppdrag att tillsätta ombud till
distriktsårsmötet.
Årsmötet beslutar
ATT ge nya styrelsen i uppdrag att tillsätta ombud till distriktsårsmötet

§17 Övriga frågor
Inget övrigt att ta upp.

§18 Information
Elin Westerlund berättar att vi har sagt upp avtalet med Sparven. Förrådet kommer nu
finnas i S:t Laurentii församlingshem. Lägerförrådet är flyttat till Drothems
församlingshem.
Markus Grönqvist berättar att det den 24-25 februari är Espinghelg. Det kommer
bjudas på ett rollspelsprojekt.
Den avgående styrelsen bjuder på sång.

§19 Mötets avslutande
Styrelseordförande Elin Westerlund avslutar mötet 15.33.

