


 

Peking Airsoft 
Protokoll 

1) Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

2) Fastställande av röstlängd 
Här anges samtliga personer som deltar på mötet: 
Anton Nilsson, Timmy Svensson, Hanna Bohman, Victor Dahlin, Oscar Arnryd, Jakob Carlsson, Fredrik Lundbom, Robin 
Svensson, Jesper Pylad, Sebastian Hägglöf, Tom Carlsson, Emil Westerberg, Alexander Nilsson 

 

3) Beslut om mötets giltighet 

Förklaras mötet giltigt i enlighet med stadgan, se 
bilaga 1, paragraf 7. 

Ja: ☒ Nej: ☐ 

Kommentar: 

Ange Kommentar 

 

4) Val av mötets ordförande 

Styrelsen förslår sittande ordförande som mötets 
ordförande. Godkänner mötet detta? 

Ja: ☒ Nej: ☐ 

Om mötet valt ”nej” ovan, ange mötets ordförande nedan: 

Ange Orförande 

 

5) Val av mötets sekreterare 

Styrelsen förslår sittande sekreterare som mötets 
sekreterare. Godkänner mötet detta? 

Ja: ☒ Nej: ☐ 

Om mötet valt ”nej” ovan, ange mötets sekreterare nedan: 

Ange Sekreterare 

 

6) Val av minst en (max tre) person(er) att justera protokollet 
Mötet valde följande person(er) att justera protokollet 
Jokob Carlsson, Jesper Pylad 
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7) Styrelsens verksamhetsår förra året 
Styrelsen anger vad de/föreningen arbetat med under förra året: 
Under året så har vi tillsammans byggt upp en grym bana som vi kallar Kvarnis(MilliHills)<-? 
Detta har kommit att bli vårat ”huvudkontor”, här bygger vi en riktigt grym bana där medlemmar och icke medlemmar får 
komma och köra airsoft. Vi har tillsammans i föreningen åkt på större evenemang, till exempel Stråssa i Örebro och 
Bockaby nere i Borås.  
I våra ögon har detta år gått precis som önskat, vi har startat en förening, vi har fått en större umgängeskrets med 
människor vi annars aldrig hade träffat, vi har fått bidrag till att bygga iordning banan men sist men inte minst vi har haft 
jäkligt kul. 

 

8) Ekonomisk berättelse förra året 
Styrelsen anger hur ekonomin har sätt ut och skriver kort om hur pengar har inkommit/spenderats under förra året: 
Vi har fått in pengar via bidrag från Sverok, bidrag från medlemmar  
och från våra evenemang där vi haft entré. Pengarna har spenderats på Företagspaket hos Swedbank, på rekvisita och 
material till banan och till mat under evenemang t.ex. korv, dricka och fika. 
I dagsläget har vi ca 1600kr kvar från föregående år. 

9) Revisorernas berättelse förra året 

Revisorerna anser att handlingarna är korrekta och att styrelsens 
ekonomiska-/verksamhetsberättelse är korrekt, och förslår därför 
ansvarsfrihet för den sittande styrelsen. 

Ja:   ☒ 

Nej: ☐ 

Om mötet valt ”nej” ovan, ange kommentar nedan: 

Revisorernas kommentarer 

 

10) Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

Med revisorernas berättelse i åtanke, anser mötet att 
förra årets styrelse beviljas ansvarsfrihet. 

Ja: ☒ Nej: ☐ 

Om mötet valt ”nej” ovan, ange kommentar nedan: 

Ange kommentarer 
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11) Förslag från styrelse och medlemmar 
Här anger mötet förslag (motioner). 
- Köpa in merch, d.v.s. tröjor och patches för att sälja och sprida föreningen. 
- För att locka fler att vara med och bygga på spelbanan skall vi locka med reducerade priser för mat och/eller event 
- Delta under lokala event  (t.ex. marknader) för att sprida föreningen. T.ex. med prickskytte för barn och ungdomar. 

 

12) Beslut om årets verksamhetsplan 
Här beslutar/anger mötet vad föreningen skall jobba med under året. Hur verksamheten skall gå till/skötas. 
Föreningen skall arrangera ett eller flera ’specialevenemang’, t.ex. julspel, påskspel eller annat större spel. 
Föreningen skall åka iväg på större evenemang på andra orter tillsammans. T.ex. Bockaby, Stråssa, Frysen 
Föreningen skall marknadsföras mer och värva flera medlemmar – Vilket kommer resultera till mer medlemsbidrag och 
större budget för kommande år. 
Föreningen skall bättra sin struktur för betalningar, regler vid spel och allmän skötsel under event. Delvis genom att sätta 
upp tydliga regler vid spelplanen. 
Föreningen skall försöka att söka om projektbidrag för att bygga ut banan. 
Föreningen skall ha regelbundna spel, och kommer att ha för avsikt att arrangera minst ett spel i månaden. 
Föreningen skall införa gemensamma städdagar. 

 

13) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift 

Medlemsavgift föreslås till 0kr. Ja: ☒ Nej: ☐ 

Om mötet valt ”nej” ovan, ange då vad medlemsavgiften fastslagits till: 

Ange fastslagen medlemsavgift 

Här anger mötet årets budget. T.ex. hur föreningen skall få in pengar, hur dessa ska spenderas, mm… 
 

Inkomster Utgifter 

Verksamhetsbidrag: 1750kr Swedbank Bas: 1200kr 

Preliminärt medlemsbidrag: 25kr x 54 = 1350kr(54 = antal 
medlemmar 2018) 

Inköp av material till bana: 6000kr(till exempel 
reglar, osb-skivor, tunnor eller liknande) 

Preliminärt inträde vid spel: (50kr x 12 personer) x 12 
tillfällen) = 7200kr(baserat på 2018 års evenemang, cirka ett 
evenemang i månaden med 12 spelare på varje, detta kan 
komma att ändras)- 

Inköp av rekvisita: 4700kr(till exempel flaggor, 
klockor, armbindlar osv) 

Försäljning utav korv/dricka/fika till evenemang: 
3600kr(baserat på 12 tillfällen 300kr per gång) 

Inköp utav korv/dricka/fika till evenemang: 
3000kr(baserat på 12 tillfällen 250kr per gång) 
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Försäljning utav NAPA tygpatch: 5000kr(baserat på 100st 
tygmärken som säljes för 50kr styck) 

 
Inköp utav NAPA tygpatch: 3100kr(baserat på 
100st tygmärken som kostar 30kr styck med en 
fraktkostnad på 100kr) 

 
Besparingar från föregående år: 1605kr 

 
Övrigt: 505kr (Exempelvis traktor bränsle som 
används för att flytta material på bana)  

 

Föreningens beräknade totala inkomst: 
20505kr 

Föreningens beräknade totala utgift: 
18505kr 

 

 

14) Val av årets styrelse och firmatecknare 
Notera att en person inte kan ha flera poster i styrelsen. 

 

Ordförande (Denna person kommer dessutom att bli firmatecknare enl. praxis): 
Timmy Svensson 

Sekreterare: 
Anton Nilsson 

Kassör (Denna person kommer dessutom att bli firmatecknare enl. praxis): 
Robin Svensson 

Vice ordförande (Valfritt – Denna post måste inte fyllas): 
Jesper Pylad 

Ledamot (Valfritt – Denna post måste inte fyllas): 
Victor Dahlin 

Ledamot (Valfritt – Denna post måste inte fyllas): 
Sebastian Hägglöf 

Ledamot (Valfritt – Denna post måste inte fyllas): 
Oscar Arnryd 

Ledamot (Valfritt – Denna post måste inte fyllas): 
Jakob Carlsson 

Ledamot (Valfritt – Denna post måste inte fyllas): 
Tom Karlsson 

 

15) Val av årets revisor 
Notera att en revisor inte samtidigt får ha en post i styrelsen. 

 

Revisor: 
Fredrik Lundbom 

 

16) Val av årets valberedare 
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Styrelsen förslår att den nya styrelsen skall agera 
valberedning. Godkänner mötet detta? 

Ja: ☒ Nej: ☐ 

Om mötet valt ”nej” ovan, ange fullständigt namn för samtliga valberedare nedan (minst 2st – max 5st): 

Ange valberedare 

 

17) Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 
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Bilaga 1 – Föreningens stadgar 

§1 Föreningen 
Föreningens namn är Norrköpings Airsoftförening – Peking Airsoft. 
Föreningen har sitt säte i Norrköping kommun. 
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. 
Föreningen är ansluten till Sverok. 
Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för Airsoft. 
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar 
för att delta i verksamheten och påverka den. 
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december. 

§2 Bli medlem 
Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. 
Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen. 
Medlemmar ansvarar själva för att de uppfyller kraven som kan ställas under de engagemang och att de då 
också kan uppvisa legitimation vid behov. 
Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om 
det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem. 
Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse 
eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter 
uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt. 

§3 Sluta vara medlem 
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut. 
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte 
personen som medlem längre. 
En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om 
medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om 
sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning. 

§4 Styrelsen 
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms 
på årsmötet blir gjort. 
Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. 
Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för 
firmatecknare. 
Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut. 
Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen. 

§5 Revisorer 
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. 
Föreningen ska ha en eller två revisorer. 
De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor. 
Revisorn måste inte vara medlem i föreningen. 

§6 Valberedning 
Föreningen kan ha en valberedning. 
Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. 
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Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. 
Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter. 

§7 Årsmöte 
Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. 
För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. 
Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen 
godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor 
innan mötet. 

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte: 
1) mötets öppnande 
2) beslut om mötets giltighet 
3) val av mötets ordförande 
4) val av mötets sekreterare 
5) val av minst en person att granska protokollet efter mötet 
6) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet 
7) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi 
8) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året 
9) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
10) förslag från styrelse och medlemmar 
11) beslut om årets verksamhetsplan 
12) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift 
13) val av årets styrelse 
14) val av årets revisor 
15) val av årets valberedare 
16) mötets avslutande 

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra 
årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för 
ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet. 

§8 Omröstningar 
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster 
vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om 
omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte 
är för eller mot något förslag räknas inte. 
Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest 
röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster 
som inte är för eller mot något förslag räknas inte. 

§9 Ändra stadgarna 
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För 
att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot. 

§10 Nedläggning 
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre 

medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och 
konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening 
med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok. 




