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Information om mötet 
 

Datum: Söndag den 19 juli 2015  

Tid: Klockan 13:00.  

Plats: Skulltorps skola, Västra Annebergsvägen 1, Partille. 

 

 

Hitta till mötet & resepolicy 

För att ta sig till mötet med lokaltrafik kan man ta antingen Alingsåspendeln till Partille station eller 

Gul Express till Partille Centrum om man kommer man från Göteborg. 

 

Ifrån Partille går buss 515 mot Furulund från Partille centrum, vilken stannar vid Skulltorpsskolan. 

Bussen tar två minuter och det är möjligt att gå på ca 15 minuter från Partille station.  

 

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 och frukt kommer att finnas tillgängligt. Den som vill baka något till mötet är mycket 

välkommen att göra detta.  

 

Då vi håller till på en skola råder totalt nötförbud på mötet.  

 

 

Bilagt finner ni föreningens stadgar (Bilaga1) samt bilagor till motionerna (Bilaga 2). 

Revisionsberättelse, ekonomisk berättelse och valberedningens förslag kommer att skickas ut 

separat.  
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Mötets utlysande 

6. Fastställande av dagordning 

7. Val av två justerare, tillika rösträknare 

8. Verksamhetsberättelse  

9. Ekonomisk berättelse 

10. Revisionsberättelse 

11. Styrelsens ansvarsfrihet 

12. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen 

13. Val av ny styrelse 

13.1 Val av ordförande 

13.2 Val av vice ordförande 

13.3 Val av sekreterare 

13.4 Val av kassör 

13.5 Val av tre (3) ledamöter och ev. suppleanter 

14 Val av revisorer och ev. revisorssuppleant 

15 Val av valberedning 

16 Motion: Stadgeändring  

17 Motion: Medlemskap i Sverok 

18 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.    

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 2014-07-01 – 2015-06-30  
 

 

Under året har föreningen GothCon huvudsakligen arrangerat konventet GothCon XXXIX. Konventet 

hade besöksrekord med över 2200 deltagare. Konventet har haft några nya arrangemang men 

framförallt arbetat med de återkommande arrangemangen. Vi har även fortsatt vårt 

jämställdhetsarbete, med bland annat ISIS som arrangerade under hela konventet, och påbörjat 

planeringen inför jubileumsåret GothCon XL. 

Huvudsakligen har föreningen arbetat med att stabilisera och förbättra de interna funktionerna för 

stab och gruntar. Det har bland annat inneburit att vi har gjort om systemet för gruntar där 

passtrukturen och belöningsmodell har sett annorlunda ut samt att de som anmält sig för arbete inte 

har behövt betala inträde (för att senare få det återbetalt).  

Utöver konventet så har föreningen deltagit på några olika arrangemang, bland annat ISIS: Provapå 

dag kortspel & figurspel, BSK, Confusion och Femcon. Vi har även påbörjat ett samarbete med 

Gothenburg Games och Comic con, två event som hålls till hösten och där GothCon kommer vara 

med. 

För föreningens medlemmar har vi arrangerat en kick-off och julfest.  
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Motion: Stadgeändring  
Av: Styrelsen 
 

Bakgrund 
GothCons stadgar antogs 1996 och har därefter reviderats ett flertal gånger. Stadgarna kan tyckas 
otydliga och det finns stora tolkningsutrymmen i flera av skrivningarna, framförallt gällande 
medlemskap i föreningen. Bilagt (bilaga 2) finns förslag på vilka justeringar vi vill göra i stadgarna 
samt hur dessa kommer att se ut efter justeringarna.  
 
Vi önskar formalisera medlemskapet så att det tydligt framgår vem som är medlem i föreningen och 
att samtidigt säkerställa att vi behåller öppenhetskravet. Vi vill att det tydligt ska framgå vad som 
krävs för att en medlem skall kunna uteslutas och vilket organ som har den beslutanderätten.  
 
Samtidigt som vi vill göra dessa större förbättringar av stadgarna vill vi även passa på att modernisera 
stadgarna, öka tydligheten i de punkter som årsmötet ska behandla och se över språket med ett 
flertal redaktionella ändringar. 
 
För att ändra stadgarna krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav endast ett får vara 
extra årsmöte, och att förslaget vid båda möten biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. 
Detta blir således det första beslutet och för att få igenom förändringen kommer extra årsmöte 
hållas i det fall att förslaget bifalls. 

 
 
Yrkanden 
Styrelsen yrkar att reviderade stadgar antas enligt bilagt förslag. 
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Motion: Medlemskap i Sverok  
Av: Alexander Hallberg 
 

Bakgrund 
I dagsläget är inte GothCon medlemmar i Sverok eller någon annan större paraplyorganisation som 
våra systerkonvent är. Både BSK, Sydcon, Confusion, Lincon och andra mindre konvent är 
medlemmar i Sverok men GothCon har valt att ställa sig utanför. Så har det dock inte alltid varit då 
GothCon var en av de tyngsta aktörerna i Sveroks ungdom och högst delaktiga när förbundet 
grundades. GothCon är också det konvent som åtnjuter starkast varumärke, inte bara för att vi 
lyckats väl i att behålla vår kärnidé men samtidigt utvecklats och vågat prova nya saker. Det innebär 
att vi nu står utan formellt inflytande och går miste om stora samarbetsmöjligheter då Sverok främst 
ska tillgodose sina medlemsföreningar behov.  
 

Sverok är Sveriges största ungdomsorganisation och den enda organisation som företräder de 
verksamheter som vi i GothCon sysslar med. Jag kan inte se några fördelar med att stå utanför 
förbundet. Ensam är inte stark och de förändringar vi behöver göra i föreningen är enbart formalia. 
 

Några konkreta saker vi får som medlemmar: 
 Skicka och rösta på vilka ombud som ska åka på riksmötet och distriktets årsmöte för att 

påverka Sveroks inriktning. 
 Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar när vi gör föreningsaktiviteter. 
 Tillgång till Sveroks föreningsutvecklare samt den regionala föreningskonsulenten. 
 Möjlighet i att delta i nationella satsningar som t.ex. spellovet, jämställdhetsprojekt och 

liknande. 
 Ekonomiska bidrag. I och med Sveroks avdelningssystem så kan även GothCon erhålla bidrag 

för de medlemmar som är under 25 genom att bilda en underavdelning som i sig är en 
förenklad förening men där huvudföreningen sköter allting och i förlängningen registrera sig 
som förening hos kommunen. 

 Tillgång till Sveroks medlemshanteringssystem eBas. 

 

Vad innebär det här? 
I korthet så innebär detta minimala förändringar. Föreningen kommer att behöva rapportera sina 
medlemmar och årsmöte till Sverok via eBas och det är allt. Det blir exempelvis ingen skillnad med 
vilka rättigheter vi har eller att vi skulle vara mer sårbara på något sätt. 
 

Efter kontakt med personal på Sverok så är det två delar vi behöver göra för att kunna gå med. Dels 
behöver vi ansöka om medlemskap i Sverok och dels så måste vi göra lite ändringar i stadgarna, för 
som det ser ut nu så finns det två paragrafer som hindrar oss från att gå med: 
 

 Det behöver framgå i stadgarna att föreningen är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, 
samt att den är ansluten till Sverok. 

 Som stadgarna är formulerade nu kan styrelsen utesluta medlemmar. Styrelsen kan inte 
besluta om uteslutning, bara om avstängning/varning. Styrelsen ska inte kunna utesluta 
medlem, utan så bör ske på årsmötet vid omröstning. Den uteslutningshotade har då också 
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rösträtt som medlem i föreningen. Däremot är det vanligt att styrelsen kan besluta om 
avstängning. På årsmötet beslutas sedan om huruvida avstängningen ska upphävas eller om 
medlemmen ska uteslutas. Anledningen till detta är att en liten grupp inte ska kunna 
bestämma vem som får vara med och inte, då blir det inte så demokratiskt i slutänden.  

 

 

Yrkanden 
Jag yrkar att… 
 

1. ...föreningen ska ansöka om medlemskap i Sverok. 

 

2. ...följande paragraf läggs till i stadgarna:  

 

§ FÖRENINGSFORM Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen är 
ansluten till Sverok. 
 

3. ...paragraf 7 ändras från: 

 

“§ 7. UTESLUTNING Medlem som motarbetar föreningens syften kan uteslutas av årsmöte eller 
styrelse. I det senare fallet krävs majoritet bestående av hela styrelsen minus en.”  
 

till 
 

§ 7. UTESLUTNING Medlem som motarbetar föreningens syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd 
medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts 
medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 
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FÖRENINGEN GOTHCON 
 

STADGAR 
 

 
 

§ 1. NAMN 
Föreningens namn är ”Föreningen GothCon” 

 
 

§ 2.  ÄNDAMÅL 
Föreningen har till ändamål att förbereda och hålla spelkonvent i Göteborgsregionen, samt stödja därmed 
förenlig verksamhet. 

 
 

§ 3. ORGAN 
Föreningens organ är 
• Årsmöte  
• Styrelse 
• Revisorer 

 
 

§ 4. MEDLEMMAR 
Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål. 

 
 

§ 5.  ANSÖKAN 
Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse. 

 
 

§ 6. UTTRÄDE 
Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som under kalenderår har uteblivit från både 
årsmöte och GothCon anses ha utträtt ur föreningen. 

 
 

§ 7. UTESLUTNING 
Medlem som motarbetar föreningens syften kan uteslutas av årsmöte eller styrelse. I det senare fallet krävs 
majoritet bestående av hela styrelsen minus en. 

 
 

§ 8. STYRELSE 
Föreningens styrelse består av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och fyra ledamöter samt eventuella 
suppleanter. 

 
Ledamöterna väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 
 

§ 9. SÄTE 
Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

 
 

§ 10. VERKSAMHETSÅR 
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni. 
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§ 11.  ÅRSMÖTE 
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. Ledamot eller suppleant i styrelsen 
får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer eller revisorsuppleanter. 

 
Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut 
fattas, där dessa stadgar inte annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening 
som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning. 

 
Ordinarie årsmöte avhålls under någon av månaderna juni till och med september på plats och tid som bestäms 
av styrelsen. 

 
Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen eller de båda revisorerna så anser erforderligt eller då minst 1/3 av 
föreningens medlemmar så hos styrelsens ordförande eller hos en av revisorerna skriftligen begär. Extra årsmöte 
skall avhållas inom Göteborg. 

 
Kallelse skall ske bland annat genom anslag på Föreningen GothCons hemsida (www.gothcon.se) i så god tid 
som möjligt, dock senast två veckor före mötet. 

 
Rätt att kalla till extra årsmöte äger två instanser: styrelsen, och de båda revisorerna i samförstånd. 

 
 

§ 12.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 
1.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
2.    Upprättande av röstlängd 
3.    Val av två justerare, tillika vid val fungerande som rösträknare 
4.    Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
5.    Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 
6.    Revisorernas berättelse för samma tid 
7.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för senaste verksamhetsåret 
8.    Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
9.    Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör 
10.  Val av ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen 
11.  Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter 
12.  Behandling av ärende(n) som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem hos styrelsen 

skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet. 
 

Ärende som inte upptagits på föredragningslistan får inte göras till föremål för beslut. 
 
 

§ 13. EXTRA ÅRSMÖTE 
Vid extra årsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till mötet. Som ordförande 
fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra årsmöte föresprotokoll, 
som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän. 

 
 

§ 14. STYRELSENS UPPGIFTER 
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på 
föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar. Styrelsen beslutar om vilka 
som har teckningsrätt för föreningen. 

 
 

Det åligger styrelsen: 
• att verka för föreningens ändamål. 
• att verkställa av årsmöte fattade beslut. 
• att handha föreningens ekonomi och bokföring. 
• att upprätthålla förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte. 
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§ 15. STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet ordinarie styrelsemedlemmar så 
begär. 

 
Ordinarie styrelsemedlem som  inte  kan  deltaga  skall  omedelbart  anmäla  förfall  och  dels  kalla  eventuell 
suppleant. Suppleant har alltid närvarorätt, men endast rösträtt om denne tjänstgör för ordinarie styrelsemedlem. 

 
 

§ 16. BESLUTSFÖRHET 
Styrelsen är  beslutsför  då  minst  halva  antalet  styrelsemedlemmar är  närvarande.  Beslut  fattas  med  enkel 
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, utslagsröst. 

 
 

§ 17. REVISION 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmöte utsedda revisorer. 
För revisorerna kan även utses två suppleanter. 

 
 

§ 18. STADGEFÖRÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav endast ett får vara extra 
årsmöte, och att förslaget vid båda möten biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. 

 
 

§ 19. UPPLÖSNING 
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst ett års mellanrum, 
varav endast ett får vara extra årsmöte, och att förslaget vid båda möten biträds av minst två tredjedelar av 
avgivna röster. Vid upplösning av föreningen skall dess egendom tillfalla ideell verksamhet vars syfte är att 
bedriva spelaktiviteter med fokus på barn och ungdomar. 
 
§ 20. IKRAFTTRÄDANDE 
Dessa stadgar träder i kraft fr o m 1996-08-17. 
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FÖRENINGEN GOTHCON 

org nr 857206-8909 
 

STADGAR 
 

 
 
§ 1. NAMN 

Föreningens namn är ”Föreningen GothCon”. 
 
 
§ 2.  ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål att förbereda och hålla spelkonvent i Göteborgsregionen, 

samt stödja därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 3. ORGANSÄTE 

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

Föreningens organ är 

 Årsmöte  

 Styrelse 

 Revisorer 

 
 
§ 4. ORGAN 

Föreningens organ är 

 Årsmöte  

 Styrelse 

 Revisorer 

 
 
§ 5. MEDLEMSKAPMAR 

Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål, som godkänner dessa 

stadgar och som vill arbeta med föreningens ändamål. 
 
 
§ 5.  ANSÖKAN 

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse. Ansökan skall behandlas vid 

styrelsens nästkommande möte eller senast 1 månad efter att ansökan kom minst en ledamot 

till handa. Medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer 

motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Medlemskap gäller fram till och med 

nästkommande årsmöte, med undantag för § 6 och 7. 
 
 
§ 6. UTTRÄDE 
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Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningenavsäga sig sitt medlemskap och gör 

detta genom anmälan till styrelsen. Medlem anses utträtt ur föreningen när anmälan kommit 

minst en styrelseledamot till handa.Medlem som under kalenderår har uteblivit från både 

årsmöte och GothCon anses ha utträtt ur föreningen. 
 
 
§ 7. UTESLUTNING 

Medlem som motarbetar föreningens syften kan uteslutas av årsmöte eller styrelse. I det 

senare fallet krävs majoritet bestående av hela styrelsen minus en.Medlem som motarbetar 

föreningens syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa 

årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och 

årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 

 
 
 
§ 8. STYRELSE 

Föreningens styrelse består av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och fyra 
ledamöter samt eventuella suppleanter. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande. 

 
Ledamöterna väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 
 
§ 9. SÄTE 
Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

 
 
§ 109. VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni. 

 
 
 
§ 110.  ÅRSMÖTE 

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. Ledamot eller suppleant i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val 

av revisorer eller revisorsuppleanter. 
 
Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum, om 

någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar inte annorlunda bestämmer, med enkel 

röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid 

personval avgörandet genom lottning. 
 
Ordinarie årsmöte avhålls under någon av månaderna juni till och med september på plats 

och tid som bestäms av styrelsen. 
 
Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen eller de båda revisorerna så anser erforderligt 

eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar så hos styrelsens ordförande eller hos en av 

revisorerna skriftligen begär. Extra årsmöte skall avhållas inom Göteborg. 
 
Kallelse skall ske bland annat genom anslag på Föreningen GothCons hemsida 
(www.gothcon.se) i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före mötet. 

 
Rätt att kalla till extra årsmöte äger två instanser: styrelsen, och de båda 
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revisorerna i samförstånd. 
 
 
§ 112.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE 
ÅRSMÖTE 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

2. Upprättande av röstlängd 

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

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra verksamhetsåret  

5.6. Ekonomisk berättelse för förra verksamhetsåret Behandling av styrelsens 

årsredovisning för senaste verksamhetsåret 

6.7. Revisorernas berättelse för samma tid förra verksamhetsåret 

7.8. Fråga om ansvarsfrihet för förra verksamhetsårets styrelsens förvaltning för senaste 

verksamhetsåret 

8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 

9. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör 

10. Val av ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen 

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

11.12. Val av valberedning 

12.13. Behandling av ärende(n) som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild 

medlem hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet. 
 
Ärende som inte upptagits på föredragningslistan får inte göras till föremål för beslut. 
 

 
§ 123. EXTRA ÅRSMÖTE 

Vid extra årsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till 

mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda 

bestämmer. Över extra årsmöte föresprotokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda 

justeringsmän. 
 
 
§ 143. STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 

samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa 

stadgar. Styrelsen beslutar om vilka som har teckningsrätt för föreningen. 
 
 
Det åligger styrelsen: 

 att verka för föreningens ändamål. 

 att verkställa av årsmöte fattade beslut. 

 att handha föreningens ekonomi och bokföring. 

 att upprättahålla förvaltningsberättelse verksamhetsberättelse och årsredovisning 

ekonomisk berättelse samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte. 
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§ 145. STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet ordinarie 

styrelsemedlemmar så begär. 
 
Ordinarie styrelsemedlem som  inte  kan  deltaga  skall  omedelbart  anmäla  förfall  och  
dels  kalla  eventuell suppleant. Suppleant har alltid närvarorätt, men endast rösträtt om 
denne tjänstgör för ordinarie styrelsemedlem. 

 
 
§ 156. BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande.  Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice 

ordföranden, utslagsröst. 
 
 
§ 167. REVISION 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på 

årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna kan även utses två suppleanter. 
 
 
 
 
§ 178. STADGEFÖRÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav 

endast ett får vara extra årsmöte, och att förslaget vid båda möten biträds av minst två 

tredjedelar av avgivna röster. 
 
 
§ 189. UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 

ett års mellanrum, varav endast ett får vara extra årsmöte, och att förslaget vid båda 

möten biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid upplösning av föreningen 

skall dess egendom tillfalla ideell verksamhet vars syfte är att bedriva spelaktiviteter med 

fokus på barn och ungdomar. 

 

§ 20. 
IKRAFTTRÄDAND
E 

Dessa stadgar träder i kraft fr o m 

1996-08-17. 
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FÖRENINGEN GOTHCON 

org nr 857206-8909 
 

STADGAR 
 

 
 
§ 1. NAMN 

Föreningens namn är ”Föreningen GothCon”. 
 
 
§ 2.  ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål att förbereda och hålla spelkonvent i Göteborgsregionen, 

samt därmed förenlig verksamhet. 
 
 
§ 3. SÄTE 

Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 

 
 
§ 4. ORGAN 

Föreningens organ är 

 Årsmöte  

 Styrelse 

 Revisorer 

 
 
§ 5. MEDLEMSKAP 

Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål, som godkänner dessa 

stadgar och som vill arbeta med föreningens ändamål. 

 

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse. Ansökan skall behandlas vid 

styrelsens nästkommande möte eller senast 1 månad efter att ansökan kom minst en ledamot 

till handa. Medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer 

motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Medlemskap gäller fram till och med 

nästkommande årsmöte, med undantag för § 6 och 7. 
 
 
§ 6. UTTRÄDE 

Medlem har rätt att när som helst avsäga sig sitt medlemskap och gör detta genom anmälan 

till styrelsen. Medlem anses utträtt ur föreningen när anmälan kommit minst en 

styrelseledamot till handa. 
 
 
§ 7. UTESLUTNING 

Medlem som motarbetar föreningens syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem 

måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts 
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medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 

 

 
§ 8. STYRELSE 

Föreningens styrelse består av sju ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör och fyra 
ledamöter samt eventuella suppleanter. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande. 

 
Ledamöterna väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte. 

 
 
§ 9. VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni. 
 
 
§10.  ÅRSMÖTE 

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. Ledamot eller suppleant i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val 

av revisorer eller revisorsuppleanter. 
 
Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum, om 

någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar inte annorlunda bestämmer, med enkel 

röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid 

personval avgörandet genom lottning. 
 
Ordinarie årsmöte avhålls under någon av månaderna juni till och med september på plats 

och tid som bestäms av styrelsen. 
 
Extra årsmöte kan avhållas när styrelsen eller de båda revisorerna så anser erforderligt 

eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar så hos styrelsens ordförande eller hos en av 

revisorerna skriftligen begär. Extra årsmöte skall avhållas inom Göteborg. 
 
Kallelse skall ske bland annat genom anslag på Föreningen GothCons hemsida 
(www.gothcon.se) i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före mötet. 

 
Rätt att kalla till extra årsmöte äger två instanser: styrelsen, och de båda 

revisorerna i samförstånd. 
 
 
§ 11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE 
ÅRSMÖTE 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

2. Upprättande av röstlängd 

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

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra verksamhetsåret  

6. Ekonomisk berättelse för förra verksamhetsåret  

7. Revisorernas berättelse för  förra verksamhetsåret 

8. Fråga om ansvarsfrihet för förra verksamhetsårets styrelse 

9. Val av ordförande,  sekreterare och kassör 
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10. Val av ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen 

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

12. Val av valberedning 

13. Behandling av ärende(n) som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild medlem 

hos styrelsen skriftligt begärt senast tre veckor före årsmötet. 
 
Ärende som inte upptagits på föredragningslistan får inte göras till föremål för beslut. 
 

 
§ 12. EXTRA ÅRSMÖTE 

Vid extra årsmöte får endast till beslut upptagas ärende som varit angivet i kallelsen till 

mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda 

bestämmer. Över extra årsmöte föresprotokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda 

justeringsmän. 
 
 
§ 13. STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 

samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa 

stadgar. Styrelsen beslutar om vilka som har teckningsrätt för föreningen. 
 
 
Det åligger styrelsen: 

 att verka för föreningens ändamål. 

 att verkställa av årsmöte fattade beslut. 

 att handha föreningens ekonomi och bokföring. 

 att upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt framlägga dessa vid 

föreningens årsmöte. 
 
 

§ 14. STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet ordinarie 

styrelsemedlemmar så begär. 
 
Ordinarie styrelsemedlem som  inte  kan  deltaga  skall  omedelbart  anmäla  förfall  och  
dels  kalla  eventuell suppleant. Suppleant har alltid närvarorätt, men endast rösträtt om 
denne tjänstgör för ordinarie styrelsemedlem. 

 
 
§ 15. BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet styrelsemedlemmar är närvarande.  Beslut 

fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice 

ordföranden, utslagsröst. 
 
 
§ 16. REVISION 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på 

årsmöte utsedda revisorer. För revisorerna kan även utses två suppleanter. 
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§ 17. STADGEFÖRÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav 

endast ett får vara extra årsmöte, och att förslaget vid båda möten biträds av minst två 

tredjedelar av avgivna röster. 
 
 
§ 18. UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst 

ett års mellanrum, varav endast ett får vara extra årsmöte, och att förslaget vid båda 

möten biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid upplösning av föreningen 

skall dess egendom tillfalla ideell verksamhet vars syfte är att bedriva spelaktiviteter med 

fokus på barn och ungdomar. 
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