
Föreningen Granlands årsmöte 2018 
Studiefrämjandet, Odenplan, 27 mars. 

Närvarande: Linnéa Björklund, Erland Nylund, Samuel Sjöberg, Evelina Sandell, Lars Sjölin, Hampus 

Ahlbom, Sarah Matsson-Klingzell, Felicia Wassberg, Thor Forsell, Fredrik Nilson 

 

1. Mötets öppnande 

Erland Nylund förklarar mötet öppnat. 

 

2. mötets behörighet 

Kallelse gick ut exakt 4 veckor innan mötet, på timmen, och handlingar gick ut exakt 2 veckor innan. 

Mötet finnes behörigt. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes i enlighet med protokollet. 

 

4) val av mötets ordförande 

Erland Nylund valdes till ordförande. 

 

5) val av mötets sekreterare 

Linnéa Björklund valdes till sekreterare. 

 

6) val av justerare tillika rösträknare 

Samuel Sjöberg valdes till justerare. 

 

7) styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 

Erland Nylund föredrar punkten. Se bilaga 1, verksamhetsberättelse. 

Den lägges till handlingarna för 2017. 



 

8) ekonomisk berättelse för 2017 

Thor Forsell föredrar punkten. Se bilaga 2, ekonomisk berättelse. 

Föreningen gick +1637.50 kr. 

Den läggs till handlingarna för 2017. 

 

9) revisionsberättelse för 2017 

Fredrik Nilsson föredrar punkten. Se bilaga 3, revisorberättelse. 

Den läggs till handlingarna. 

 

10 a) ansvarsfrihet för styrelsen år 2017 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 

 

11) Verksamhetsplan 2018 

Erland Nylund föredrar den föreslagna verksamhetsplanen. Se bilaga 4, verksamhetsplan. 

Underavdelningarnas årsmöten tas vid ett senare tillfälle. 

Verksamhetsplanen antas för 2018. 

 

12) årets budget och fastställande av medlemsavgift 

Budgeten presenterad i handlingarna justeras för att stämma överens med matematik.  

Budget fastställdes i enlighet med bilaga 5, budget. 

Medlemsavgiften 2018 fastställs till 0 kr. 

 

13) Beslut om styrelsens storlek 

Valberedningen föreslår att att styrelsen består av 5 personer, inklusive kassör, ordförande och 

sekreterare. 

 



14) val av årets styrelse 

Mötet antar valberedningens förslag i klump. 

Ordförande: Erland Nylund (omval) 

Kassör: Thor Forsell (omval) 

Sekreterare: Samuel Sjöberg (nyval) 

Ledamöter: Linnéa Björklund (omval), Sarah Matsson-Klingzell (nyval) 

 

15) val av årets revisor 

Fredrik Nilson valdes till revisor. 

 

16) val av årets valberedare 

Evelina Sandell (nyval) 

 

17) övriga frågor 

Inga övriga frågor tas upp. 

 

18) mötets avslutande 

Mötet avslutas 19.04. 

 

 

Signaturer 

 

                                                      .                                                       . 

Erland Nylund, ordförande Linnéa Björklund, sekreterare 

 

                                                      .   

Samuel Sjöberg, justerare 



Bilaga 1, verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelse 2017 
2017 hade Föreningen Granland fokus på att bygga upp strukturer i organisationen, men det fanns 

engagemang efter lajvet Castellum Blockby, och i samband med Klappande Hjärtan 2017. Under året 

började arrangerandet av storlajvet Korpvinga.  

Föreningsliv 

Under 2017 arrangerades ett Grancon, som dock inte var särskilt välbesökt, och arbetet med att 

arrangera lajvet Korpvinga påbörjades.  

Fiktion 

Under 2017 sammanställdes allt material från tidigare hemsidor och wikis, och började 

sammanställas på föreningens nya hemsida, granland.org. Det köptes även in en stor hårddisk för 

förvaring av film- och ljudmedia i bulk, och det mediamaterial som spelades in under Granland 3 

laddades ned till denna.  

Lajv 

Föreningen arrangerade inga lajv utanför GranCon, men gav passivt stöd till lajvet Klappande Hjärtan 

2017, föreningen QueerNördarnas lajvverksamet på konventet QueerCon. Föreningen medverkade 

även i att arrangera scenariokonventet Manligt/Kvinnligt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2, ekonomisk berättelse. 
 
 
 

Ekonomisk berättelse 

Föreningen Granland 2017    

Intäkter Summa Budget 2017 % av budget 

Bidrag Sverok 1900 8500 22% 

Stöd Studiefrämjandet 487,5 1500 33% 

SUMMA 2387,5 10000 24% 

    

Intäkter Summa Budget 2017 % av budget 

Studiecirklar  1500 0% 

Arrangörsstöd  3000 0% 

Moriaberg  2000 0% 

Grancon  1000 0% 

Webhotell etc 750 600 125% 

SUMMA 750 8100 9% 

    

Totalt 1637,5 1900  

  



Bilaga 3, revisorberättelse 
 

Revisionsberättelse för Föreningen Granland 2017 

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 2017 

Stockholm 27/3 2018 

Fredrik Nilson 

  



Bilaga 4, verksamhetsplan 

Förslag verksamhetsplan 2018 
Föreningsliv 

2018 är året då Föreningen Granland har en chans att bli en levande förening på riktigt. Kring 

arrangerandet av Korpvinga finns det ett stort behov av organisatorisk support och en förening som 

ger medlemmarna stöd i att organisera sig, lära sig mer om världen och komma in i kampanjen.  

En stor tonvikt bör därför ligga på att organisera träffar för föreningens medlemmar, erbjuda 

finansiering och stöd för att hålla olika typer av workshops, samt involvera fler i fiktionsskapandet.  

Fiktion 

Under året kommer det huvudsakliga fokuset vara att tillgängliggöra all existerande fiktion, och 

komplettera den med texter och förklaringar som behövs för deltagarna på Korpvinga. Även om 

mycket fokus lär hamna på det skrivna mediet så ska föreningen även börja arbeta med 

ljudinspelningar/podcasts, videos och andra format som kan göra Ordavesvärlden mer tillgänglig. 

Lajv 

Fokus 2018 kommer vara på storlajvet Korpvinga under sommaren. Arrangemanget kommer ha en 

mestadels självständig arrangörsgrupp, med visst stöd från föreningsstyrelsen. Efter Korpvinga 

kommer det förhoppningsvis finnas driv och intresse för att anordna mindre lajv mot slutet på året, 

exempelvis fler lajv i Meningsfull Omvärld-format.  

 

 



< 

Bilaga 5, budget 

Budget 2018 
Nedanstående förslag är kraftigt beroende av hur många avdelningar som fortsätter sin verksamhet 

under 2018, och av ifall några nya bildas. Därför är siffrorna att betrakta som ungefärliga, och 

budgeten som mer generell. Den totala omslutningen för Korpvinga är inte inräknat i budgeten, utan 

enbart det belopp med vilket arrangemanget får belasta föreningens resultat (alltså hur mycket 

pengar vi kan skjuta till för att de ska kunna göra arret billigare/gå mindre back). 

Intäkter 

Föreningsbidrag avdelningar 6000 kr Räknar med fyra bidragsberättigade avdelningar 

Studiecirklar 1500 kr 

Totalt intäkter: 10 500 kr 

Utgifter 

Studiecirklar 1500 kr Denna post avser kostnader relaterade till de grupper som bedriver 

studiecirklar: exempelvis fikakostnader, lokalhyror eller dylikt. 

Arrangörsstöd 4000 kr    Stöd till lajvarrangemang inom föreningen, främst Korpvinga 

Lajvgruppsstöd 2000kr Stöd till lajvgrupper med nya/unga lajvare som ska åka på Korpvinga 

Avgift hemsida Granland.se 350 kr 

Avgift hemsida Gudars Skymning 110kr 

Återbetalningar 33000 kr 

Totalt utgifter: 9960 kr 

 

Resultat: 540 kr 

 

 


