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Protokoll för Pegas årsmöte 2014-01-26 

Datum: 2014-01-26  

Plats: Ronneby kulturcentrum 

 

§1 Mötet öppnas 

Pegas årsmöte öppnas av ordförande Emma Feldmanis 

 

§2 Mötets behörighet 

Kallelse har i god tid gått ut enligt föreningens medlemslista, årsmötet befinns därmed kallat 

enligt stadgarna.  

 

§3 Val av mötes ordförande  

Till mötets ordförande väljs Emma Feldmanis. 

 

§4 Val av mötets sekreterare 

Till mötets sekreterare väljs Svend Lindblom. 

 

§5 Val av protokollsjusterare 

Till justerare att tillsammans med ordförande och sekreterare justera protokollet väljs Olof 

Lindblom och Evelina Persson 

 

 §6 Föredragningslistans godkännande 

Dagordningen godkändes.  

 

§7 Verksamhetsberättelse 2013 

Kassören läser upp verksamhetsberättelsen för 2013. 

Denna läggs till handlingarna. 

 

§8 Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 201 

Föreningens kassör, Svend Lindblom, läser upp den ekonomiska berättelsen för 2013.  

Ekonomisk berättelse för Pegas verksamhetsåret 2013 

Ingående balans 2012: 

Bank 8 547,02 

Kassa 1312 
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Ingående skuld: 

Hyra 6000 

Summa 3 859,02 

Intäkter 2013: 

56 977,10 

Utgifter 2013 

33 406,09 

Utgående balans 2013 

Bank 23 571,01 

Resultat för 2013’ 

19 711,99 

Investeringar under året 

Dassbygge: 

Ca 7000 kr 

 

Rapporten godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna. 

 

§9 Revisionsberättelse 

Revisor Martin Ericsson läser upp revisionsberättelsen och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013. 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

 

§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 

Avgående styrelse beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

 

§11 Val av styrelse för verksamhetsåret 2014 

Att ingå i Pegas styrelse under kommande verksamhetsår väljs: 

Ordförande  Emma Feldmanis 2 år 

Sekreterare  Evelina Persson 2 år 

Ledamot  Yannick Luomala 2 år 

 

§12 Val av årets revisor 

Till revisor för kommande verksamhetsår väljs Martin Ericsson. 

 

§13 Val av årets valberedare 

Årsmötet väljer Olof Lindblom och Christopher Larsson till valberedning. 
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§ 14 Fastställande av dokument 

Regler för arrangemang på Pegas område 

Reglerna fastställs av årsmötet för att gälla för Pegas arrangemang. 

Reglerna fastställs av årsmötet att gälla som underlag för regler vid uthyrning av området. Om 

hyrande förening vill ha egna regler ska detta behandlas och godkännas av styrelsen och 

noteras i avtalet. 

Avtal med husägare 

Avtalen fastställs att gälla för de som råder över byggnader i Pegas lajvby samt för Pegas vid 

uthyrning av dessa byggnader. 

Årsmötet ger styrelsen fria händer att avtala om köp, övertagande eller annan lämplig lösning 

om de som råder över byggnader inte är intresserade av att fortsätta i föreningen. 

Avtal med föreningar eller andra som hyr by och område. 

Avtalet fastställs att gälla vi uthyrning av by och område. 

Policy för Belöningar, utmärkelser och presenter i Pegas 

Policy fastställs att gälla för föreningen. 

§14 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

§15 Årets verksamhetsplan 

Rekrytering av nya medlemmar framförallt i åldern under 25 

Två lajv i kampanjen Europa brinner  

Vampyrlajv Carpe Noctem 

Abderon  

Uthyrning av området 

Bygghelger 

 

§16 Årets budget 

Lades till handlingarna. 
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§17 Övriga frågor 

Dropbox 

Martin ordnar en dropbox där dokument kan hållas tillgängliga för medlemmarna. 

 

§18 Mötet avslutas 

Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Emma Feldmanis, ordförande  Svend Lindblom, sekreterare 

 

 

 

 

 

Olof Lindblom, justerare   Evelina Persson, justerare 


