Goodgame förbundsråd Älmhult 2017

OBS!
Allergi
Då det förekommer allergier av mycket allvarlig grad får inga som helst nötter
medföras under helgen!!!
Detta innebär att:
Alla lösa nötter, snickers, marabou med nötter och/eller annan/annat choklad godis/
tilltugg med innehåll av nötter.
Undvik även allting som hårspray deodoranter, allt med aerosolspray.
Dessa saker är mycket viktigt att tänka på.

Minderårig
För dig som är under 18 år måste målsman intyga att du får deltaga på förbundsrådet.
Se bifogat dokument.

Resor, mat och boende

Inormationen finns i de handlingar som är utsända via mail till kontaktpersonerna!!!

Du behöver INTE ta med egna sängkläder (lakan, påslakan, örngott, handduk).
Goodgame bjuder på fika, lunch och middag samt frukost för de som övernattar.
Hör av dig till oss på kansliet om ev. allergier! (info@goodgame.se)
Kom även ihåg att ta med dessa handlingar, vi kommer inte att ha extra exemplar till
alla ombud på mötet.
Årets förbundsråd hålls på:
IKEA Hotell, Ikeagatan 1, 343 36 Älmhult, 0476-64 11 00
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Hålltider
Minecraft för tjejer, fredagen den 17 mars 2017 kl 18:00
På fredagskvällen kommer de föreningar som är intresserde av att utveckla Minecraftaktiviteter att samlas i värdshusets restaurang. Vi äter middag och diskuterar bl a hur
vi ska samverka och utveckla fler föreningar som kan aktivera sig inom Minecraft.
Om det finns intresse från andra tjejer så har styrelsen beviljat resersättning, övernattning och mat för de som reser speciellt för detta till Älmhult. Har ni några
kvinnliga medlemmar hos er som är intresserade kan vi få hjälp att arrangera detta av
Petra Schulze 073-644 08 87.
Det kommer att vara representanter för 4 av de 5 föreningar som vi hittills har fått
kontakt med.

Goodgame Förbundsråd, lördagen den 18 mars 2017 kl 9:00–18:00
9:00–10:00

Incheckning, entrén IKEA Hotell
Namnbrickor delas ut och röstlängden kontrolleras
Kansliet/Styrelsen önskar alla deltagare välkomna!

10:00–12:00 Förbundsrådet startar
Mötesförhandling i Femlingen
12:00–13:00 Lunch, hotellets restaurang Värdshuset
13:00–18:00 Mötesförhandlingarna fortsätter
15:00

Eftermiddagsfika

18:30

Middag, hotellets restaurang Värdshuset

Bensträckare sker då det passar in i mötesförhandlingarna!
Fredag 17 mars 2017
18:00 Middag
Lördag 18 mars 2017
06:30 Frukost
09:00 Förmiddagsfika
12:00 Lunch
15:00 Eftermiddagsfika
18:30 Middag

Kontaktinfo:
Alexander Engman, ordf:
073- 644 08 83
Christina Jonsson, kansliet:
073- 644 08 86
Annelie Persson, kansliet:
073- 644 08 82
Petra Schulze, kansliet:
073- 644 08 87

Söndag 19 mars 2017
06:30 Frukost
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Dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Mötets beslutsmässighet

4.

Val av mötesordförande

5.

Val av mötessekreterare

6.

Val av rösträknare

7.

Val av justerare

8.

Fastställande av dagordning

9.

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

10. Ekonomisk berättelse
11. Revisors berättelse
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Motion
m1. Mindcraftförbund
14. Proposition
p1. Ny verksamhetsmodell
p2. Stadgeändringar
15. Fastställande av verksamhetsplan
16. Fastställande av budget
17. Fastställande av medlemsavgift
18. Val av förbundsstyrelse
19. Val av valberedning
20. Val av revisorer
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande
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9. Verksamhetsberättelse 2016
Förbundets medlemsantal har bland de enskilda medlemsföreningarna haft en
tillväxt. Tyvärr har vi haft en avsevärd minskning av vårt medlemsantal på förbundsnivå, då en förening valde att byta förbund. Det är ändå glädjande att våra medlemsföreningar med så pass små medel kan skapa mervärde och en meningsfull fritid för
våra barn och unga.

Inkluderande e-sport
Projektet inkluderande e-sport blev tyvärr inte förlängt ett år till. Projektet redovisades
och avslutades under 2016.

Uppsala Kommun
Uppsala Kommun har inför Birdie 2017 valt att inte anställa en projektledare för
festivalen.

Bemanning
Förbundets bemanning har under 2016 varit ungefär densamma som föregående år.
Vi har rekryterat en medarbetare som kommer att arbeta med ekonomin, för att på ett
tillfredsställande sätt kunna få styrning av ekonomin.
Ekonomin har under året varit bättre än föregående år. Däremot ser vi fortsatta
ansträngningar den närmsta tiden och med anledning av detta kommer vi att behöva
se över och kostnadseffektivisera förbundets verksamhet.
Våra medarbetare kunde under året ta ut en semester, vilket inte var möjligt
föregående period. Detta är naturligtvis till det bättre för förbundet.

Ekonomi
Under perioden hade vi en väldigt kraftig medlemsökning, vilket ansträngde vår
ekonomi. Vi fick hålla ner kostnaderna för att kunna möta de ekonomiska utmaningar
som fanns i förbundet.
I fortsättningen kommer hela bokföringen att vara digital. Kvitton ska exempelvis
scannas in och kan med fördel även fotograferas med mobil. Fakturor skickas direkt till
en inläsningscentral som lägger upp allt för godkännande via mail innan det betalas.
Det är vår förhoppning att vi efter sommaren kommer att se en tydlig minskning i
arbetet med ekonomin när de nya rutinerna bör ha satt sig. Dessa resurser kan läggas
på att uppdatera hemsidan, Facebook mm. Det kommer att vara ett välkommet
tillskott med arbetstid. Vi ser fram emot att kunna arbeta med den facebookstrategi
som tidigare styrelse tagit fram.
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Medlemsadministration
Inför denna period har styrelsen valt att ändra om datumen för redovisning av
medlemmar och dokumentation. Det tror vi kommer att förbättra den tidigare
utdragna administration detta inneburit för våra medarbetare, men ger också
medlemsföreningarna en bättre överblick kring hur mycket man kan få utbetalat inför
varje period.
Under året har vi fortsatt haft en lekmannarevisor. Ekonomiskt sett har det varit
en fördelaktig lösning. Vi kan också konstatera att även om processen med nya
involverade parter kan ta tid så kommer detta sätt att arbeta att vara rättssäkert och
tryggt. Vårt val av juridikstuderande var gott och fungerade som tidigare år med
revisorer. Detta är ett arbete som vi gärna ser fortsätter.
Vårt nya stickprovssystem fungerar också bra och kostnaden är mycket låg. Man kan
konstatera att det inte finns behov av att bygga ett eget system och det vi valde
fungerade bra.

Styrelsen
Styrelsearbetet har under detta år inte varit lika bra som föregående period.
Uppslutningen har inte varit tillfredsställande alla gånger. Däremot har mötena i sig
varit produktiva och man har visat ett engagemang för förbundet. Styrelsen måste
inför detta år visa prov på ett större engagemang och försöka ha en god uppslutning
med en god kontinuitet i arbetet.

Politik och påverkan
Styrelsen valde att genomföra ett besök på Almedalen för att presentera
redovisningen av projektet Inkluderande e-sport. Evenemanget var välbesökt i
förhållande till den marknadsföring man nått ut med.
Vidare har man deltagit på evenemanget Nordic Game Conference för att diskutera
spelfrågor direkt med spelutvecklare. Detta var produktivt och gav förbundet nya
möjligheter till samarbeten och partnerskap.

Marknadsföring och nätverkande
Vi har deltagit på ett antal evenemang och besökt andra intressenter som kunde
vara av betydelse för förbundet. Detta har bland annat resulterat i att vi fått
igång diskussioner med olika aktörer inom olika områden, där vi bland annat för
diskussioner om att starta upp ett nationellt e-sportråd.

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges
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Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat
anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Föreningens bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11.
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10. Ekonomisk berättelse

Bokslutet är fördröjt men kommer att redovisas på förbundsrådet.
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11. Revisors berättelse

Allt underlag har producerats av bokföringskonsult Christer Olsson i samarbete med
de auktoriserade revisorerna Martin Bengtsson, Crowe Horwath - Nyström & Partners
Revision samt Annelie Persson, generalsekreterare Riksförbundet Goodgame.

Fastställande av årsredovisning 2016;
•

Verksamhetsberättelse

•

Ekonomisk berättelse

•

Revisors berättelse

Styrelsen yrkar på att godkänna årsredovisningen; verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse samt revisors berättelse.
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12. Ansvarsfrihet
Alla dokument och all redovisning är i sin ordning. Revisorn yrkar därför ansvarsfrihet
för den period som gått sedan förra förbundsrådet.
Styrelsen önskar beviljas ansvarsfrihet för 2016.
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13. Motion
Det finns idag få mötesplatser där tjejer som spelar kan vara sig själva utan risk för
dagliga trakasserier och påhopp. Minecraft är en kultur som i sitt uttryck ger en mer
jämlik arena som tilltalar olika åldrar. Vi tycker därför att det är viktigt att det finns
en riksförening som under organiserade former kan driva på utvecklingen av spelet
utifrån ett spelarperspektiv.
Att satsa på att förvalta ett stort digitalt svenskt arv som Minecraft är en viktig del i att
se till att det utvecklas och skapas nya jämlika upplägg kring kulturen. Minecraft borde
ha en egen svensk organisation som kan arbeta mer som en positiv motkraft.
Inom vårt förbund finns några föreningar som vill gå samman och bilda en
riksorganisation enligt den modell som Goodgame finansieras med idag dvs med
statliga medel från MUCF.
Då Goodgames inriktning styrs allt mer mot e-sport tappas en hel del av kärnan och
därför känner vi att det behövs ett särskilt riksförbund för just Minecraft, ett förbund
som kan arbeta med minecraftfrågorna och ha sin fokus enbart på detta.
Med detta som bakgrund vill vi be om en avknoppning av föreningarna Crossroad
Gamers, Raw Skyblocks och Playpoint för att bilda ett förbund för ändamålet
Minecraft.
Petra Schulze, Crossroad Gamers
Alice Zerne, Raw Skyblocks
Hannes Halvarsson, Playpoint

11

Goodgame förbundsråd Älmhult 2017

14. Propositioner
Proposition 1 - Ny verksamhetsmodell
Bakgrund
Riksförbundet Goodgame har sedan starten delat ut bidrag till sina medlemsföreningar. Detta bidrag har varierat genom åren, dels på grund av ekonomiska
faktorer, men också andra omvärldsfaktorer. Ett system som håller sig över tid för att
skapa en trygghet hos medlemsföreningar är en ambitionsnivå som förbundsstyrelsen
håller högt.
De senaste åren har verksamhetsbidraget sett ut på följande sätt:
2015 låg bidragsnivåerna på en 60/40-nivå, där medlemsföreningen fick 60 kr
per medlem och högst för 1 000 medlemmar. För fler medlemmar därutöver fick
medlemsföreningen 40 kr per medlem utan någon övre begränsning.
2016 sänktes bidragen kraftigt, på grund av att den ekonomiska kalkylen inte höll ihop
föregående år med de höga bidragsnivåerna som fanns. Bidragen sänktes till 35 kr per
medlem om medlemsföreningen varit medlemmar sedan 2014 och 25 kr per medlem
om medlemsföreningen blivit medlemmar 2015.
Som man ser i föregående stycke så är det svårt för en förening att anta en budget
och skapa en långsiktighet utan att helt säkert veta om bidragen håller sig på samma,
jämna nivå över tid. Därför behöver systemet reformeras och det är vad som kommer
presenteras i detta förslag.
Verksamhetsmodellens utformning
Det förslag som förbundsstyrelsen lägger är beroende av antalet medlemmar hos
en medlemsförening under tre års tid. Därefter tas ett snitt av medlemsföreningens
medlemmar under dessa tre år och den summa som blir räknas som medlemsföreningens medlemmar.
(SDV1 + SDV2 + SDV3) / 3 = Basvärde, avrundat till närmsta heltal.
Där SDV är det begrepp som används för medlemsförenings medlemsantal.
SDV1 används som kontrollårtal och begynnelsetal.
SDV2 är det faktiska året som Riksförbundet Goodgame får pengar för.
SDV3 är det år som vi tidigare betalat ut pengar för.
Basvärdet är det värde som Goodgame sedan betalar ut pengar för.
Tanken med att använda sig av tre år är för att inte skapa en situation där en väldigt
kraftig och hög medlemstillväxt skapar obalans och oreda i ekonomin. Det är också
en stabiliserande kraft då de föreningar som har en ”normal” tillväxt också bidrar till
systemet i tillräcklig omfattning.
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Systemet skapar också en trygghet vid medlemstapp, där medlemstappet enligt
modellen inte blir allt för hög, men som också gör att man som medlemsförening har
tagit in de pengar som inte använts. På så sätt används bidragen för en och var som
själva bidrar till systemet, oavsett medlemstapp eller medlemstillväxt.
Nedan följer exempel på hur det kan se ut.
Förening X redovisar följande medlemssiffror:
År
Medlemsantal

(SDV1) 2014
1510

(SDV2) 2015
1204

Utbetalning 2017

Basvärde:

1 513

(SDV3) 2016
1824

Enligt verksamhetsmodellens beräkningsmodell ska då föreningen få bidrag för:
( 1510 + 1204 + 1824) / 3 = 1513 medlemmar för år 2017.
Året efter redovisar föreningen följande medlemssiffror:
År
Medlemsantal

(SDV1) 2015
1204

(SDV2) 2016
1824

Utbetalning 2018

Basvärde:

1 681

(SDV3) 2017
2015

Enligt verksamhetsmodellens beräkningsmodell ska då föreningen få bidrag för:
(1204 + 1824 + 2015) / 3 = 1681 medlemmar för år 2018.
Som man kan se av exemplet så får förening X ett större bidrag än vad de skulle haft
2017, men de får mindre pengar än vad de skulle haft 2018, på grund av kontrollsiffran
SDV1. Denna kontrollsiffra används för att säkerställa en jämnt fördelad verksamhetsmodell, som också håller sig över tid. Den skapar också ordning och reda för den
ekonomiska utvecklingen, såväl hos föreningarna som hos förbundet.
Hur blir det med nya föreningar?
När nya föreningar kommer in i förbundet så kommer de att behandlas på samma sätt
enligt ovanstående modell. Detta för att även de tids nog kommer skapa ett mervärde
hos sig själva. Goodgames övriga medlemsföreningar kommer det första året att få
betala för nya medlemsföreningar, men tids nog kommer även dessa att bidra till
systemet för varje år som går.
Att räkna på likadant sätt för nya föreningar är för att verksamhetsmodellen ska
behandla alla lika, oavsett gammal eller ny, stor eller liten. Det enda systemet tar
hänsyn till är antalet medlemmar hos medlemsföreningarna.
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Vad blir det med resten av pengarna som blir ”över”?
De bidrag som stannar kvar i förbundet, kan användas på många olika sätt. De kan
användas för att skapa en större likvid och solid kassa på grund av diverse omvärldsfaktorer. Bidragen kan också användas för att skapa nya budgetar som föreningar får
ta del av. Det kan vara exempelvis investeringsbidrag, lokalbidrag eller projektbidrag.
Detta är inte något som är fastställt utan detta beslutas utav förbundsrådet.
Styrelsen yrkar på att:
• Styrelsen och därmed Goodgame ska synas på fler evenemang som inkluderar
spel och spelande.
• Att förbundsrådet antar förslaget till ny verksamhetsmodell för Riksförbundet
Goodgame.
• Att fastställa medlemsbidraget till 30 kr per medlem.

Proposition 2 - Stadgeändringar
Förbundsstyrelsen anser att det behöver genomföras ett antal stadgeändringar.
Dessa kommer att presenteras i en löpande text med en gammal skrivelse och en ny
skrivelse.
Följande står i stadgarna för en stadgeändring:
“§8 För ändring av, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas,
med två tredjedels (2/3) majoritet, av förbundsråd.” Detta innebär att denna
stadgeändring kräver två tredjedels majoritet.
Styrelsen yrkar på:
Att följande stadgeändringar genomförs enligt nedanstående.

Stadgeändringskompetens
§9 Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas
till behandling av förbundsråd om förslag därom uttryckligen angivits i
förbundsrådshandlingarna, i form av motion, eller om enhälligt förbundsråd med
minst 3⁄4 av de röstberättigade närvarande beslutar uppta förslaget.
Ändras till:
§9 Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas
till behandling av förbundsråd om förslag därom uttryckligen angivits i
förbundsrådshandlingarna, i form av motion, eller om enhälligt förbundsråd beslutar
uppta förslaget.
Måste antas på två på varandra följande ordinarie förbundsråd.
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Verksamhetsår och räkenskapsår
§13 Verksamhetsår för förbundet är kalenderår.
Ändras till:
§13 Verksamhetsår för förbundet är tiden mellan två ordinarie förbundsråd.
Tillägg
§14 Räkenskapsår för förbundet är kalenderår.

Förbundsråd
§29 Ordinarie förbundsråd skall hållas varje år tidigast första (1) februari och senast
trettionde (30) april, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Ändras till:
§29 Ordinarie förbundsråd skall hållas varje år tidigast första (1) oktober och senast
trettionde (30) november, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
§30 Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt:
- då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer
och valberedning senast trettioförsta (31) december året innan förbundsrådet,
samt till förbundsrådsombud och ersättare till förbundsrådombud snarast efter
förbundsrådsombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för det ordinarie
förbundsrådet.
Ändras till:
§30 Ordinarie förbundsråd är beslutsmässigt:
- då kallelse utgått till medlemsföreningar, förbundsstyrelseledamöter, revisorer
och valberedning senast trettioförsta (31) juli det år förbundsråd skall hållas,
samt till förbundsrådsombud och ersättare till förbundsrådsombud snarast efter
förbundsrådsombudsvalets avslutande, med uppgift om tid och plats för det ordinarie
förbundsrådet.
§39 Förslag till förbundsråd som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6)
veckor före förbundsråd är motion. Varje annat inkommet förslag till förbundsråd
är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundsråd från
annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före
förbundsråd.
Ändras till:
§39 Förslag till förbundsråd som är förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6)
veckor före förbundsråd är motion. Varje annat inkommet förslag till förbundsråd
är övrig fråga. Nominering till stadgemässiga val förrättade på förbundsråd från
annan än valberedning skall vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor före
förbundsråd. Valberedningen har rätt att införa nomineringsstopp och upphäva
densamma.
§41 och §42 överförs till ny rubrik “Röstningsförfaranden”.
15

Goodgame förbundsråd Älmhult 2017

Röstningsförfaranden (NY RUBRIK)
§41 Vid omröstning på förbundsråd fattas beslut med enkel majoritet om inte annat
föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Sittande förbundsordförande får
utslagsgivande röst vid jämnt röstetal.
Ändras till:l
§41 Vid omröstning på förbundsråd fattas beslut med enkel majoritet om inte
annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Mötesordförande eller den som
agerar mötesordförande får utslagsgivande röst vid jämnt röstetal. Vid jämnt röstetal i
samband med val avgör lotten.
§42 Övriga frågor på förbundsråd kräver två tredjedelars (2/3) majoritet för bifall.
§43 Vid röstningsförfaranden används i första hand acklamation (ja-rop). Om någon
så begär eller om mötesordföranden inte kan avgöra, används votering. Om någon så
begär eller om mötesordföranden inte kan avgöra, används rösträkning.
§44 Röstningsförfaranden i samband med val ska alltid ske genom sluten
omröstning, såvida det inte endast finns en kandidat till en post.
§45 Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om
inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas
förbundsordförandens utslagsröst eller, vid dennes frånvaro, den som tjänstgör som
ordförande för mötet.
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Extra förbundsråd
Förbundsrådsombudsval
§48 Medlemsförening har rätt att utse mellan ett (1) och tre (3) förbundsrådsombud.
Ändras till:
§48 Medlemsförening har alltid rätt att utse minst ett (1) förbundsrådsombud.
Antalet förbundsrådsombud som varje medlemsförening har rätt att utse
beslutas av förbundsstyrelsen senast den 1 juli. Som underlag för detta beslut
ska tas i beaktande det medlemsantal en medlemsförening har redovisat året
innan förbundsrådet äger rum.
Förbundsstyrelse
§56 Förbundsstyrelsen utses av förbundsråd och tillträder i omedelbar
anslutning till förbundsrådets avslutande. Förbundsrådet utser minst tre (3) och
max sju (7) ledamöter, varav en (1) förbundsordförande. Även (1) suppleant som
kan ersätta ordinarie styrelseledamot vid frånvaro skall väljas. Strävan skall vara
jämn könsfördelning. I övrigt skall förbundsstyrelsen representera förbundets
sammansättning. Medlemmar i förbundsstyrelse sitter på 2 års mandat, men har efter
1 år möjlighet att avgå.
Ändras till:
§56 Förbundsstyrelsen utses av förbundsråd och tillträder i omedelbar anslutning
till förbundsrådets avslutande. Förbundsrådet utser minst tre (3) och max sju (7)
ledamöter, varav en (1) förbundsordförande. Dessutom skall minst en (1) och högst
tre (3) suppleanter, som kan ersätta ordinarie styrelseledamot vid frånvaro, väljas.
Strävan skall vara jämn könsfördelning. I övrigt skall förbundsstyrelsen representera
förbundets sammansättning. Ledamöter i förbundsstyrelse sitter på 2 års mandat,
suppleant sitter på 1 års mandat.
§60 Vid omröstning i förbundsstyrelsen fattas beslut med enkel majoritet om
inte annat föreskrivs i stadgan. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas
förbundsordförandens utslagsröst.
Ändras till:
Flyttas till ny paragraf, §45.
Justering av paragrafernas nummer sker vid ett antagande av föreslagna stadgar och
eventuella redaktionella ändringar.
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15. Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan är, likt föregående år, indelat i en prioriteringsordning.
1. Verksamhetsbidrag
Vårt första prioriteringsområde är verksamhetsbidragen. Dessa ryms inom befintlig
budget. Dessa pengar delas ut enligt den princip som förbundsrådet ställer sig bakom
vad gäller propositionen om ny verksamhetsmodell. Dessutom tillkommer också ett
aktivitetsbidrag, som dels innebär att föreningar som rekryterar andra föreningar får
del av en peng, dels får möjlighet att söka pengar ur en pott.
2. Medlemsföreningar
Vårt nästa prioriteringsområde är våra befintliga medlemsföreningar och våra nya som
tillkommit under förra året och som kommer att tillkomma under årets gång. Vi vill
lägga ett stort fokus på att vårda förbundets relation mellan medlemsföreningar och
till förbundet, men också på att försöka rekrytera nya medlemsföreningar.
3. Opinionsbildning och lobbying
Goodgame ska arbeta för att skapa en inkluderande e-sport, både vad gäller fysiska
medlemmar, men också mellan organisationer. I vilken form detta sker får beslutas av
förbundsstyrelsen.

Styrelsen yrkar på att fastställa verksamhetsplanen för 2017.
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16. Budget 2017
Vi har utfall med oss på plats och dessa är mer noggrant utformade. Ni kan alltid
kontakta ordförande Alexander Engman, 073-644 08 83, för mer information.
Datorkostnader
Material
Förbrukning inventarier
Redovisning inkl projekt
Revision
Löneredovisning
Telefon
Porto
Resor, kansli övriga
Resor, styrelsen
Boende, styrelsen
Mat, styrelsen
Försäkring inkl olycksfall
Föreningsavgifter
Personalkostnader
Bankkostnader
Övriga kostnader
SPAR-registert
Hyror
Förbundsråd
Webbhotell och utveckling
Verksamhetsbidrag
Löner 2017
Arvode utlägg styrelsen

10 000
5 000
3 000
57 000
40 000
35 000
60 000
5 000
10 000
30 000
40 000
30 000
20 000
7 000
9 000
5 000
3 000
20 000
100 000
140 000
30 000
820 000
1 200 000
4 000

Utgifter

2 683 000

Intäkter

2 695 000

Budgeten är baserad på 2016 och 2015 års utgifter med vissa justeringar för ändrade
förhållanden.

Fastställande av budget

Underlaget till budgeten har producerats av kansliet i samarbete med styrelsen.
Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen för 2017 är 2 695 000 kr
Total budget för 2017; 2 695 000 kr.
Styrelsen yrkar på att godkänna budgeten för 2017.
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17. Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen önskar inte att förbundet ska införa medlemsavgifter. Det är än så länge fritt
för olika föreningar att själva ta ut medlemsavgifter.
Styrelsen yrkar på att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för 2017.
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18. Val av förbundsstyrelse
Det är två ordinarie styrelseplatser och en suppleant vars mandatperiod tar slut. Kvar i
styrelsen sitter:
Henrik Bergfeldt
Fredrik Bergkvist
Till den nya styrelsen behövs alltså två ordinarie styrelseledamot på två år och en
suppleant på ett år.
Förslag kan komma in innan mötet och lämnas gärna på info@goodgame.se.
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19. Val av valberedning
Riksförbundet Goodgame ska välja en sammankallande för valberedningen 2017 samt
ytterligare två ledamöter till valberedningen.
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20. Val av revisorer
Auktoriserad revisor Håkan Rylander, Lund.
Thea Arvidsson, verksamhetsrevisor.
Styrelsen yrkar på att välja Håkan Rylander till auktoriserad revisor.
Styrelsen yrkar på att välja Thea Arvidsson till verksamhetsrevisor.
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21. Övriga frågor
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