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Föreningen GothCon
Årsmöte 2018-2019
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Information

Datum: Lördagen den 31 augusti
Tid: Klockan 14:00.
Plats: Örngatan 6, Göteborg

Hitta till mötet & resepolicy
För att ta sig till mötet med lokaltrafik ta spårvagn 1, 3, 6, 7, 9, buss 60 m.fl. till
Redbergsplatsen. Därifrån är det en kort promenad till Vuxenskolans lokaler på Örngatan 6.

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.
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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. Förslag till verksamhetsplan för GothCon XLIV
9. Ekonomisk berättelse för förra verksamhetsåret
10. Revisorernas berättelse för förra verksamhetsåret
11. Styrelsens ansvarsfrihet för förra verksamhetsåret
12. Val styrelse
12.1. Val av ordförande
12.2. Val av sekreterare
12.3. Val av kassör
12.4. Val av ledamöter och eventuella suppleanter

13. Val av 2 revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
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.
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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.
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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 2018-2019

Under året har föreningen huvudsakligen arrangerat konventet GothCon XVIII.
Konventet hade cirka 2100 deltagare, varav knappt 2000 var registrerade i
anmälningsdatabasen. En del av Magicspelarna samt deltagare från exempelvis
barnarrangemangen utgjorde resterande deltagare.
Under året har en till stor del ny styrelse blivit varma i kläderna och delat upp stabens
arbetsgrupper mellan sig. Uppdelningen har givit ordförande och vice ordförande möjlighet
att inte ha egna grupper. Arbetet fram till konventet kunde göras mer dynamiskt och
styrelsen har kunnat avlasta varandra, ett stort steg framåt från året innan.
Föreningen fortsatte med Vuxenskolan som studieförbund och det gav även i år ett bra utfall
och uppskattades av arrangemangsansvariga. Ekonomiskt ger det tillbaka en hel del,
motsvarande kostnaden för en av byggnaderna vi hyr.
Satsningen med Cosplay växte och resulterade i år också i en tävling. Arbetet med
trivselvärdar utökades med både personer från staben och externa. Närvaron uppskattades
och trivselvärdarna syntes mer enligt besökare och arrangörer.
Under konventet delade vi ut pris för Årets Konventsfrämjare, i år tilldelades priset Robert
Jonsson. Fenixgalan ställdes dessvärre in, men omröstningen genomfördes under våren i
tidningen och GothCon försvarade förra årets vinst av Sveriges bästa rollspelskonvent. Vi
genomförde en ny variant av loggatävlingen under konventet, för att bestämma logga för
GothCon XLIV.
Under året har medlemmar ur styrelsen och staben försökt delta i så mycket andra event
som möjligt för att representera konventet. LinCon, NärCon, KodachiCon och Nördparaden
var några exempel.

Sid 8

Förslag till verksamhetsplan GothCon XLIV

Under de senaste två åren har vi sett att många planer behöver förverkligas under tiden
mellan konventet och årsmötet, under den lugnare tiden på året. Detta har ibland glömts
och bollar tappas. Avgående styrelse för verksamhetsåret 2018-2019 lägger därför fram
förslag till nästa års styrelse att fokusera på färre stora punkter och arbeta med dem aktivt
under året i fokusgrupper. Utifrån behov och vad som kom fram under postmötet anser
avgående styrelse att följande områden ska prioriteras:
-

Inköp av ett nytt kassasystem
Nuvarande system har haft återkommande problem som tagit tid och ork från
verksamheten och lett till direkta fel i bokföringen. Modernare och enklare behövs.

-

Värvning och personalvård
GothCon behöver kontinuerligt se över behovet att allt från gruntar till föryngring i
styrelsen. Hur kan vi värva effektivare och mer långsiktigt?

-

Databas och övriga IT-system
Implementera vår nya databas, se till att den är igång innan förköpen öppnar.
Övergång till enklare lösning för hemsida ser vi också som önskvärt för att fler ska
känna sig bekväma att arbeta med den.

-

Digital och fysisk information
Se över hur vi kommunicerar med våra besökare innan och under konventet. Här
finns behov av att göra en ny hemsida bra och informativ såväl som att ta fram
lösningar för skyltningen på konventet.
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Ekonomisk berättelse

Skickas ut separat, närmare årsmötet.

Revisionsberättelse

Skickas ut separat, närmare årsmötet.

Valberedningens förslag

Skickas ut separat, närmare årsmötet.
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