Protokoll TEH WARRiORS Extrainsatt årsmöte 2014-06-08

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRAINSATT ÅRSMÖTE
2014 I SPELFÖRENINGEN TEH WARRiORS
2014-06-08
1. Mötet öppnades.
2. Dagordningen godkändes.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Mötets behörighet.
5. Fredrik Vittfarne valdes till mötets ordförande.
6. Oskar Levin valdes till mötets ordförande.
7. Edvard Samils valdes till mötets sekreterare.
8. Filip Rönnqvist och Vincent Rankila valdes att justera protokollet.
9. Val av ledamot.
HUVUDYRKANDE
Edvard Samils yrkar att
1. välja Filip Rönnqvist som föreningens ledamot
MÖTET BESLUTADE ATT
1. välja Filip Rönnqvist som föreningens ledamot
10. Motion: Medlemsavgift
Medlemsavgift
Av: Fredrik Vittfarne
”Jag som styrelsemedlem känner att något måste göras för att ändra på situationen vi har just nu,
vilket är att vi förlorar medlemmar eftersom de flesta väljer att inte förnya sina medlemskap. Några
anledningar till att vissa inte förnyar sitt medlemskap tror jag har att göra med att man känner att
man inte spelar längre, att man tycker att förmånerna är för få eller dåliga, alternativt att man inte
har möjlighet att betala medlemsavgift. Jag tror att det finns personer som skulle vilja vara
medlemmar i spelföreningen men väljer att inte vara det på grund av medlemsavgiften. TEH
WARRiORS vänder sig till ungdomar som jag tror är den stora gruppen personer som inte har
möjlighet att betala medlemsavgift.
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Det finns olika anledningar till att unga har svårt att betala in medlemsavgift till onlineföreningar. Jag
tror att den största anledningen är att föräldrarna inte vet vad Sverok eller TEH WARRiORS är. Som
barn är det väldigt svårt att förklara för sina föräldrar att man vill vara medlem i en onlineförening
som föräldrarna aldrig har hört talas om. Det är mycket lättare att förklara att man vill bli medlem i
t.ex. en fotbollsförening eller i en annan idrottsförening. Särskillt då föräldrarna har någon att vända
sig till och har ett ansikte till verksamheten.
Om däremot medlemskapet är gratis har föreningen en mycket större skara man vänder sig till. Något
som är viktigt då vi förlorar medlemmar!
Ur en ekonomisk synvinkel skulle en medlemsavgift på minst 50 kronor vara det bästa. Att bara tänka
ekonomiskt skulle inte gå. Vi måste prioritera våra medlemmar och därför yrkar jag att vi ska ändra
medlemsavgiften för föreningen till noll kronor.
Så här ser bidragen ut för 2014.
Föreningar med medlemsavgift om minst 50 kr
3000 kr i verksamhetsbidrag och 50 kr per medlem i åldern 6-25.
Föreningar utan medlemsavgift eller medlemsavgift om mindre än 50 kr
1000 kr i verksamhetsbidrag och 30 kr per medlem i åldern 6-25.
Om föreningen rapporterar medlemmar, årsmöte och verksamhet innan 30 april berättigas ni också
till en snabbhetsbonus på 1000 kr. Notera att alla rapporter inte måste vara godkända, bara
inskickade, senast 30/4 för att bonusen ska gälla.”
1.

Fredrik Vittfarne yrkar bifall om att fastställa medlemsavgiften för 2014 till 0 kr.

2.

Anton Ronsjö yrkar avslag.

MÖTET BESLUTADE ATT…
1.

avslå motionen.

11. Mötet avslutades.
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Vid protokollet

Edvard Samils
Mötessekreterare

Filip Rönnqvist

Vincent Rankila

Justerare

Justerare

