
Föreningen WRNU 

Årsmötesprotokoll,  2014-02-23 
Namn på personer skrivs med deras visningsnamn på forumet inom parentes.

Modul A – mötesordning 

A1. Mötets öppnande 
Björn Wärmedal (“Björn Wärmedal”) förklarade mötet öppnat. 
A2. Mötets behörighet 
Mötet ansågs behörigt. 
A3. Val av mötets ordförande 
Jonatan Kilhamn ("Pilzeman") valdes till ordförande. 
A4. Val av mötets sekreterare 
Björn Wärmedal valdes till sekreterare. 
A5. Val av två personer att justera protokollet 
Fredrik Sergler ("Vicotnik") och Magnus Seter ("Magnus Seter") valdes att justera protokollet 

Modul B – Det gångna året 

B1. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
Följande verksamhetsberättelse avlades av styrelsen och lades till handlingarna. 
Under året har föreningen fortsatt hålla Repetikon, ett minirollspelskonvent, varje månad i Stockholm. Föreningen 
arrangerade också Indierummet på GothCon, LinCon och NärCon. På GothCon delade vi även ut Rollspelsdraken, 
ett pris för bidrag till rollspelshobbyn. Nytt för i år är OSR-träffarna i Umeå, som numera sker i föreningens regi. 

Forumet på www.rollspel.nu har fortsatt vara en samlingspunkt för rollspelare, förutom diskussioner om rollspel 
spelas här också både rollspel och varulvsspel. Varje månad, med uppehåll för sommaren, har forumiter också 
samlats för forumsöl i Stockholm.

B2. Ekonomisk berättelse för förra året 
Följande ekonomiska berättelse avlades av styrelsen och lades till handlingarna. 
Under 2013 har föreningens ekonomi inte förändrats i någon större utsträckning. Alla transaktioner följer nedan:

Ingående 2013: 2200 kr

2013-06-05 Kontoavgift -55 kr

2013-06-13 Ersättning från Sverok för kontoavgift 55 kr

2014-01-16 Donation 200 kr

Utgående idag: 2400 kr

Mötessekreterare, Björn Wärmedal Justerare, Fredrik Sergler Justerare, Magnus Seter



B3. Revisorernas berättelse för förra året 
Då en revisor lämnat sitt uppdrag under året kvarstod endast Björn Wärmedal som revisor. Följande 
revisorsberättelse lades till handlingarna. 
Revisorn har granskat styrelsens arbete och lämnar nu denna revisionsberättelse. Jag har haft god kontakt med 
styrelsen under året och har funnit att de fullgjort sitt uppdrag på ett ordnat sätt. Ekonomin har stått relativt stilla och 
de utgifter som varit har styrkts med kvitton eller motsvarande. 
Jag föreslår årsmötet: att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 

Umeå, 20140228 
Björn Wärmedal

B4. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

Modul C – Inval 

C1. Val av årets styrelse
Till årets styrelse valdes: Magnus Seter (“Magnus Seter”), Cecilica Cras (“Cissi”), Mats Burhammar 
(“Rymdhamster”), Joel Möller (“Möller”), Andreas Sölvebring (“solvebring”) och Claudia Lind 
(“Radioaktiv”).

C1.b. Årets firmatecknare 
Magnus Seter och Joel Möller valdes till firmatecknare.

C2. Val av årets revisor
Björn Wärmedal och Joakim Malmquist (“anth”) valdes till revisorer.

C3. Val av årets valberedning 
Jonatan Kilhamn valdes till valberedare.

Modul D – Framtiden 

D1. Årets verksamhetsplan 
Följande verksamhetsplan fastställdes.
Under 2014 ska föreningen fortsätta driva alla de arrangemang som hållits tidigare år. Det inkluderar:
– Repetikon, det återkommande minikonventet i Stockholm
– Forumsölen i Stockholm
– OSR-träffarna i Umeå, nu under namnet Grottröj
– Indierummet på GothCon, LinCon och NärCon
– Utdelningen av Rollspelsdraken på GothCon
Vidare ska föreningen verka för att dess hemvist, forumet på www.rollspel.nu, skall fortsätta vara ett livskraftigt 
forum för rollspelsdiskussion, såväl som en plats för forumrollspel och varulvsspel. 

Mötessekreterare, Björn Wärmedal Justerare, Fredrik Sergler Justerare, Magnus Seter

http://www.rollspel.nu/


D2. Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Följande budget fastställdes. 

Ingående balans + 2400 kr

Medlemsavgifter 0 kr

Profilmaterial, arrangemang/föreningen - 1500 kr

Bidrag till arrangemang - 900 kr

Utgående balans 0 kr

A. Föreningens kassa består hittills av donationer.
B. Styrelsen ska i samråd med arrangörer söka Sveroks träffbidrag för så många arrangemang som möjligt under 
året. Utfallet av detta är högst osäkert och tas därför inte med som planerad inkomst.
C.Eventuella inkomster från Sveroks träffbidrag ska i första hand utbetalas som bidrag till det arrangemang som 
sökte detta, såvida arrangören så önskar.
D. Medlemsavgiften för 2014 sätts till 0 kr.
E. Bidrag till arrangemang ska i första hand riktas mot engångsarrangemang såsom Rollspelsdraken och 
Indierummet, i andra hand mot nystartade arrangemang som behöver en satsning och i tredje hand mot andra 
arrangemang i mån av behov. Det är upp till arrangörerna att meddela styrelsen ifall bidrag behövs till deras 
verksamhet.
F. Med "Profilmaterial" avses koppar, planscher, t-shirtar och annat som kan stärka identiteten och marknadsföringen
för ett arrangemang eller föreningen.

D3. Motioner 
D3.1 Ny logotyp till Föreningen WRNU 
Motion inskickad av Björn Wärmedal:
Under året har det diskuterats om föreningen borde ha en ny logotyp. Ett förslag har arbetats fram, som finns att 
återfinna på http://www.acc.umu.se/~bitch/wrnu/logotype_wrnu_v10.png
Jag yrkar att:
- Årsmötet antar detta förslag som ny logotyp för Föreningen WRNU.
- Styrelsen under året jobbar för att ta fram tips på hur logotypen och dess komponenter kan användas i olika 
sammanhang. 

Den bild som länkas till ser ut så här:

Årsmötet beslutade att:
- Årsmötet antar detta förslag som ny logotyp för Föreningen WRNU.
- Styrelsen under året jobbar för att ta fram tips på hur logotypen och dess komponenter kan användas i 
olika sammanhang.

D4. Mötet avslutades

Mötessekreterare, Björn Wärmedal Justerare, Fredrik Sergler Justerare, Magnus Seter
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