Protokoll årsmöte 2012 för UP Spelupp
1. mötets öppnande
Anton Nordenfur öppnar möte 20:36.

2. mötets behörighet

Mötet finner sig behörigt. Närvarande är Sergej Brändén, Nicholas Miles, Niklas Dahl och Anton
Nordenfur.

3. val av mötets ordförande
Nicholas Miles väljs till ordförande.

4. val av mötets sekreterare

Anton Nordenfur väljs till sekreterare.

5. val av två personer att justera protokollet
Sergej Brändén och Niklas Dahl väljs till justerare.

6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Verksamheten har bestått av speltillfällen i Uppsala, och tillhörande piratdiskussioner. Det har
även planerats framtida verksamhet.

7. ekonomisk berättelse för förra året
Inkomster: 4 000 kr från Ung Pirat
Utgifter: 0 kr
Resultat: 4000 kr

8. revisorernas berättelse för förra året
Det har inte inkommit en revisionsberättelse.
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9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Ansvarsfrihet biföll.

10. årets verksamhetsplan
Under 2013 ska vi köpa in spel samt anordna spelträffar i syfte att synliggöra piratrörelsens
sociala dimensioner.

Ordningsfråga reses att gå till övriga punkter 12-16 för att därefter återgå till 11 och till sist 17.
Ordningsfrågan blev bifälld.

11. årets budget

Inkomster: 4 280 kr i bidrag från Ung Pirat
Utgifter: 3000 kr till spelinköp
500 kr till fika
780 kr till övrigt

12. val av årets styrelse
Valberedningen har inte inkommit med ett förslag.
Mötet väljer följande styrelse:
Ordförande: Sergej Brändén
Kassör: Anton Nordenfur
Sekreterare: Daniel Lundberg

13. val av årets revisor

Mötet väljer Niklas Dahl till revisor.

14. val av årets valberedare
Mötet vakantsätter valberedareposten.
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15. Val av årets visa

Niklas Dahl nominerar “Berliner Luft” av Paul Lincke.
Nicholas Miles nominerar “Song of the Volga Boatman” av Red Army Choir.
Anton Nordenfur nominerar “In the Hall of the Mountain King” av Edward Grieg.
Sergej Brändén nominerar "In the Hall of the Mountain King" av Edward Grieg.
Nicholas Miles drar tillbaka sin nominering.

Dessa två ställs mot varandra, sedan mot avslag. Votering begärs. “In the Hall of the Mountain
King” bifälls med 2 röster mot 1.

“In the Hall of the Mountain King” väljs till årets visa.

16. övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

17. mötets avslutande

Mötet avslutas av Nicholas Miles 21:37.
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