Föreningen Granlands årsmöte 2016
Studiefrämjandet Tullinge 9 januari
Närvarande: Björn Kallander, Torbjörn Walberg, Samuel Sjöberg, Erland Nylund, Johan Nylin, Thor Forsell, Emil
Rogvall, Elin Gissén, Linnéa Björklund, Siri Sandqvist, Anneli Friedner, Helge Wilk, Fredrik Nilson.

1. Mötets öppnande
Erland Nylund förklarar mötet öppnat.
2. Mötets behörighet
Kallelsen har gått ut 15 november, i stadgeenligt god tid före mötet.
Handlingar skickades ut i onsdags.
Mötet bedöms ändå vara behörigt kallat.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes i enlighet med protokollet.
4. Val av mötets ordförande
Emil Rogvall valdes till mötets ordförande.
5. Val av mötets sekreterare
Anneli Friedner valdes till mötets sekreterare.
6. Val av justerare tillika rösträknare
Samuel Sjöberg valdes till justerare tillika rösträknare för protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Erland Nylund föredrar punkten. Se bilaga 1: verksamhetsberättelse
Styrelsen har under 2015 bestått av Erland Nylund (ordf), Thor Forsell (kassör),
Anneli Friedner (sekr), Johan Nylin, Björn Kallander och Elin Holm. Kim Wallberg
valdes till ledamot på årsmötet men lämnade sitt uppdrag i början av
verksamhetsåret.
Mötet lägger verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna.
8. Ekonomisk berättelse för 2015
Thor Forsell föredrar punkten. Se bilaga 2: ekonomisk berättelse
Sammanfattningsvis har föreningen gått med vinst under året och kommer att kunna
betala tillbaka cirka hälften av sina nuvarande skulder. I nuläget har vi dock inte gjort

någon avbetalningsplan.
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.
9. Revisorns berättelse för 2015
Fredrik Nilson föredrar punkten. Se bilaga 3: Revisorsberättelse
Revisorsberättelsen lades till handlingarna
10. a) Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse
Mötet beviljade 2015 års styrelse ansvarsfrihet
b) Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse
2014 års styrelse har fortfarande inte lämnat någon bokföring till revisorn.
Årsmötet vill därför betona att vi inte kan bevilja ansvarsfrihet för bokföring vi inte
sett.
Mötet beviljar ansvarsfrihet till 2014 års styrelse.
Mötet ajourneras i en halvtimme för att hålla årsmöten för föreningens avdelningar.
11. Verksamhetsplan 2016
Verksamhetsplanen för 2016 antogs i enlighet med bilaga 4.
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Budgeten fastställdes i enlighet med bilaga 5.
Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 0kr.
13. Beslut om styrelsens storlek
Valberedningen genom Emil Rogvall föreslår att styrelsen består av 7 personer,
inklusive kassör, ordförande och sekreterare.
14. Val av årets styrelse
Valberedningen genom Emil Rogvall föredrar punkten
a) Ordförande
Erland Nylund valdes till ordförande (omval)
b) Kassör
Thor Forsell valdes till kassör (omval)
c) Sekreterare

Linnéa Björklund valdes till sekreterare (nyval)
d) Övriga ledamöter
Björn Kallander (omval), Elin Holm (omval), Evelina Sandell (nyval) och Helge Wilk
(nyval) valdes till ledamöter i styrelsen.
15. Val av årets revisor
Fredrik Nilson valdes till revisor för 2016 (omval).
16. Val av årets valberedare
Emil Rogvall och Adam Snygg valdes till valberedning (omval).
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
17.41, Emil Rogvall förklarade mötet avslutat

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för 2015
2015 var för Föreningen Granland ett år av återhämtning och överlämning. Enbart ett lajv
hölls i föreningens regi, Gudars skymning, utan särskilt mycket kringaktiviteter.
Föreningsliv
Under 2015 har föreningen omorganiserat sig och börjat arbeta med avdeningar. Detta ger
en större möjlighet att söka föreningsbidrag för de verksamheter som har en större andel
ungdomar, samt ger ett enklare sätt för medlemmarna att organisera sig i mindre grupper
efter intresse. Under året har föreningen startat upp fem olika avdelningar, varav fyra har
blivit bidragsberättigade.
Under året har en utvärdering av föreningens jämställdhetsarbete 2013-2015 påbörjats.
Styrelsen har även planerat ett JulGranCon i samband med sitt årsmöte. Att samarrangera
årsmötet och GranCon ska ge en möjlighet för de nya medlemmarna i föreningen att möta
de som lajvat i Granlandskampanjen länge, men också vara den typ av mötesplats mellan
föreningens lajvare som saknats det senaste året.
Fiktion
Det planerade arbetet med att göra fiktionen mer tillgänglig har begränsats till att förbereda
en presentation av fiktionen inför JulGranCon och leta fram gamla texter som aldrig
publicerats.
Lajv
Två lajv har genomförts med stöd av föreningen under året. I april hölls lajvet Koncilium,
som handlade om en konferens mellan präster från de olika religiösa inriktningarna i
Granlandskampanjen. I oktober genomfördes det Neil Gaiman-inspirerade lajvet Gudars
Skymning i Granlands regi, med nya deltagare och en för föreningen ny genre. Flera mindre
lajvprojekt (bland annat scenariot Blockby Fästning) har diskuterats och arbetats på, men
inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist.
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Bilaga 3: Revisorns berättelse för 2015
Revisionsberättelse för Föreningen Granland 2015
Revisorn har granskat styrelsens arbete och lämnar nu denna revisionsberättelse. Jag har tittat
på föreningens ekonomi och gått igenom styrelsens protokoll och andra handlingar som visar hur
styrelsen har skött sitt uppdrag. Ekonomin är skött med ordning och noggrannhet och det finns
kvitton som visar alla inkomster och utgifter. Jag ser inga problem i hur styrelsen har skött sig.
Jag föreslår årsmötet: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
Stockholm 9/1 2016
Fredrik Nilson

Bilaga 4: Verksamhetsplan 2016
Föreningsliv
Föreningen ska under 2016 satsa på att skapa fler mötesplatser både för de engagerade i
Granlandskampanjen, men där även andra delar av mälardalens lajvare känner sig
välkomna och vill delta. Detta för att berika föreningen, kampanjen och lajvsverige överlag.
Som del i detta ska föreningen anordna minst två GranCon under 2016, samt anordna
sociala träffar för föreningens medlemmar under året.

Fiktion
Granlandskampanjen har under många år haft en väl utvecklad och användbar fiktion
avsedd för lajv. Det har dock funnits problem med att göra den tillgänglig och offentlig. Under
2016 ska föreningen fortsätta arbeta med att minska tillgänglighetsproblemen och väcka
intresset för fiktionen hos fler.

Lajv
Föreningen bör om möjligt under året arrangera lajv, men framförallt hitta bra sätt att stötta
arrangemang. Föreningen ska kunna ge det stöd som behövs för att fler granlandslajv ska
bli av, exempelvis genom att boka lajvområden, ordna med ekonomihantering, hosta
websidor, organisera förträffar eller bidra med marknadsföring. I samråd med engagerade i
föreningen ska styrelsen ta reda på vilka typer av stöd som är viktigast, och fokusera på
dem.
Förutom att stötta arrangemang ska föreningen också stötta lajvgrupper organiserade av
föreningsmedlemmar som vill delta i andra lajv, exempelvis i Lazarus- eller
Krigshjärtakampanjerna. Stödet kan röra sig om exempelvis att hjälpa till med att organisera
förträffar, utrustningsworkshops eller subventionering av deltagaravgifterna.

Bilaga 5: Budget 2016
Nedanstående förslag är kraftigt beroende av hur många avdelningar som fortsätter sin
verksamhet under 2016, och av ifall några nya bildas. Därför är siffrorna att betrakta som
ungefärliga, och budgeten som mer generell.

Intäkter
Föreningsbidrag avdelningar 9000 kr
Räknar med sex bidragsberättigade avdelningar
Studiecirklar 1500 kr
Totalt intäkter: 10 500 kr

Utgifter
Studiecirklar 1500 kr
Denna post avser kostnader relaterade till de grupper som bedriver studiecirkla: exempelvis
fikakostnader, lokalhyror eller dylikt.
Arrangörsstöd 2000 kr Stöd till lajvarrangemang inom föreningen
Lajvgruppsstöd 2000kr Stöd till lajvgrupper från föreningen som deltar i andra föreningars
arrangemang.
GranCon 1000 kr Ska täcka hyra och viss förplägnad.
Avgift hemsida Granland.se 350 kr
Avgift hemsida Gudars Skymning 110kr
Återbetalningar 3000 kr
Totalt utgifter: 9960 kr

Resultat: 540 kr

