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§ 1. Mötets öppnande
Årsmötet förklaras öppet
___

§2. Mötets behöriga utlysande
Årsmötet utlystes via mejl den 30:e septemember. Mötet anses behörigt utlyst av årsmötet.
___

§3. Val av mötesordförande
Anna Andersson väljs till mötetsordförande
___

§4. Val av mötessekreterare
Kristoffer väljs till mötetssekreterare
___

§5. Val av två personer att justera protokollet
Michaela Wedin och Sara Salkvist väljs som justerare av mötesprotokollet
___

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året. Se bifogad verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse läggs till handlingarna
___

§7. Ekonomisk berättelse för förra året
Ekonomisk berättelse från förra året, se ekonomisk berättelse. Se bifogad ekonomisk
berättelse
Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.
___

§8. Revisorernas berättelse för:
a + b. 2014-2015 – Revisorerna har kommit fram till att balansräkningen för föreningen
stämmer under båda verksamhetsåren och att verksamheten samt omsättningen inte
överskrider gränserna för ideell föreningsverksamhet. Berättelserna går till handlingarna.
___
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§9. Ansvarsfrihet för styrelsen:
a + b. 2014-2015 – Föreningen och Revisorerna skänker styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåren 2014-2015.
___

§10. Övriga propositioner från styrelsen:
a. Motion till ändring i föreningens stadgar, beslut #2
Föreningen röstar igenom föreslagna stadgeändringar sedan förra årsmötet.
Stadgeändringarna är bifogade till årsmötesprotokollet. Föreningen röstar igenom av
styrelsen presenterade förslaget till ändring av stadgar. Föreningen röstar även igenom ett
extra förslag om att 2.kap §10 inte kan ändras genom beslut på ett årsmöte, utan behöver
röstas igenom vid två årsmöten.
b. Motion till ändringar i föreningens stadgar enligt bifogat dokument efter uppdrag som
ålagts styrelsen vid årsmötet 2014.
För vissa stadgeändringar krävs det att förslagen stadgeändring röstas igenom nästa årsmöte
igen för att stadgeändringen skall ses som beslutad. Dessa förslag på stadgeändring tas upp
igen inför nästa årsmöte.
___

§11. Motioner från enskilda medlemmar
Årsmötet har inte fått in några motioner från enskilda medlemmar.
___

§12. Projektförslag
Se bifogade projektförslag.
a. “Irrbloss”. Projekt Irrbloss antas enligt bifogat projektförslag.
b. “Operation Java”. En uppföljare på Operation Java kommer inte att genomföras under
verksamhetsåret 2016. Föreningen kommer att behandla Operation Java igen vid nästa
årsmöte.
c.
“Sekelskiftespicknick”. Sekelskiftespickning på nationaldagen i Göteborg Antas enligt
stående projektförslag.
___

§13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år
Se punkt 12 och 23c.
___
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§14. Medlemsavgift för kommande år
Föreningen beslutar att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2016 ska vara 50-150 kr.
___

§15. Föreningen säte för kommande år
Föreningen ämnar ändra i stadgarna om säte inför nästa årsmöte, tills dess är föreningens
säte fortfarande Göteborg.
___

§16. Budget för kommande år
Föreningens arrangemangen styr budgeten, se bifogade projektförslag. Fasta kostnader och
inkomster så som avgift för hemsidor etc. är samstämmiga med föregående års budget.
___

§17. Godkännande av nya medlemmar i föreningen
a.
Joe Taylor – Föreningen beslutar att ge Joe ett till år som aspirant i föreningen,
eftersom Joe inte varit med i föreningsaktiviteter så mycket under föregående
verksamhetsår. Styrelsen kommer att kontakta Joe och be honom ta ställning till om han vill
vara med som medlem i föreningen eller inte inför nästa årsmöte.
b. Niklas Torstensson - Niklas har begärt ett aspirantår till hos föreningen. Förfrågan om
ett till aspirantår antas av årsmötet.
c.
Malin Wennlund – Malin upptas som medlem i Bruk i Baljan
d. Britt Sjöqvist – Britt upptas som medlem i Bruk i Baljan
e. Dennis Wedin – Dennis fortsätter som aspirant under nästa verksamhetsår.
___

§18. Godkännande av nya aspiranter i föreningen
a. Erik Larsson upptas som aspirant i bruk i baljan
b. Morgan Ström upptas som aspirant i bruk i baljan
c. Ulrika Johansson upptas som aspirant i bruk i baljan
d. Även om Jean-Pierre Salkvist kraftigt ifrågasätter Karl Kronlunds förmåga att bygga
soptunnor upptas Karl Kronlund som aspirant i bruk i baljan.
___

§19. Utträden ur föreningen
Ingen medlem eller aspirant har lämnat föreningen under verksamhetsåret.
___
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§20. Val av styrelse för kommande år
Valberedningens förslag antas med en mindre revidering av årsmötet . Malin Wennlund blir
suppleant istället för föreslagen suppleant Jean Pierre Salkvist.
Styrelsen verksamhetsåret 2016
Ordförande: Kristoffer Ärnbäck
Sekreterare: Anna Andersson
Kassör: Sara Salkvist
Ledamöter: Malle Andresson & Jimmy Gripenstam
Suppleanter: Malin Wennlund & Michaela Wedin
___

§21. Val av en eller två revisorer för kommande år
Jean-Pierre Salkvist och Johanna Åberg föreslås som revisorer för verksamhetsåret 2016.
Förslaget antas av årsmötet.
___

§22. Val av valberedning för kommande år
Britt Sjöqvist och Dennis Wedin föreslås som valberedning för verksamhetsåret 2016.
Förslaget antas av årsmötet.
___

§23. Övriga frågor
a. Logga. Av styrelsen föreslagen logga antas av årsmötet.
b. Föreningsplagg. Föreningen har köpt in reflexvästar som kommer att tryckas med loggan
under nästa verksamhetsår.
c. Föreningsaktiviteter. Sara Salkvist och Kristoffer Ärnbäck föreslår att föreningen reser till
Prag under verksamhetsåret 2016. Årsmötet tillsätter pragkommisionen bestående av
Dennis Wedin, Sara Salkvist och Kristoffer Ärnbäck. Ovanstående är projektledare och styr
upp äventyret med hjälp av övriga medlemmar i föreningen.
d. Föreningens komunikationskanaler. Föreningen har fått kritik för att vi har förvirrande
och dåliga kommunikationskanaler. Även om vi svarar snabbt på mejl är svårt att hitta våra
officiella kommunikationskanaler. Se bifogad inventeringsfil.
Årsmötet diskuterade några möjliga sätt att lösa detta på, bland annat; införandet av en
FAQ-sida (frequently asked questions) på hemsidan och möjligheten att bort facebook eller
forumet. Årsmötet menar både att Facebook är bra för PR och att är forumet väldigt bra
internt, men att båda medium har stora nackdelar. Kanske skulle telefonappen tapatalk
kunna hjälpa till för att bättre strukturera en användning av forumet? För att använda
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“tapatalk” måste föreningen först anmäla sitt forum till appen. Några konkreta förslag blev;
Länka svar på forumet till Facebook och på så sätt få folk att använda forumet. Endast
använda forumet för intern kommunikation. Tillsätta en stor kommitté för att behandla
frågan utanför årsmötet. Undersöka hur vi kan använda “tapatalk”. Efter detta drog vi streck
i debatten och kom fram till att Kristoffer Ärnbäck, Sara Salkvist och Jean-Pierre Salkvist ska
ta fram konkreta förslag till styrelsen.
e. Clockbotton 2.
Föreningen har fått en inbjudan till att hjälpa till med ett Clockbottom 2. Årmötet beslutar
att föreningen inte ska arbeta tillsammans med ett Clockbotton 2 men hindrar inte enskilda
medlemmar från att vara med. Föreningen kan hyra ut material till arrangemanget för
standardpris. Clockbottom 2 har inte tillåtelse att använda bruk i baljans namn eller
materiella eller immateriella företeelser som konceptuellt kan kopplas till bruk i baljan
innan, under eller efter arrangemanget.
___

§24. Mötets avslutande
Mötet avslutas
___

§25. Anders Börjes och Charles Wilmans 
Mera bruk i baljan boys
Detta år uppspelas Anders Börjes och Charles Wilmans version av Mera bruk i baljan boys.
Stora städer ska stå som ett underverk.
___
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