
Protokoll årsmöte föreningen FSCONS 2018

18 juni 2018

Tid och plats: Måndag 18 juni 2018, kl 17.00, Språkbanken, Lennart Torstenssonsgatan 8,
Göteborg

Deltagare: Gustav Eek, Emil Karlén, Leif-Jöran Olsson, Oliver Propst (§ 5–8), Stian Rødven
Eide, Andreas Skyman (sedan § 5)

Protokoll:

1. Meeting opening

2. Övriga mötesformalia

1. Stian valdes till mötesordförande, Gustav till mötessekreterare och Leif-Jöran till
justeringsperson

2. Dagordningen godtogs enligt förslag.

3. Mötet fanns behörigen utlyst.

4. Röstlängden justerades: alla deltagare fanns ha rösträtt.

3. Stian föredrog verksamhetsberättelsen. Se bilaga.

Ett spårförslag för 2018 som inspirerats från konferensen 2017 var videoredigering.
Notera att förväntan om att vara oberoende och selektiv med sponsorer tillsammans
med betalningskänsligheten hos presumtiva deltagare tärt på de ekonomiska resurserna.

4. Ekonomisk rapport. Leif-Jöran föredrog den ekonomiska rapporten. Resultatet är
negativt (~ 13 000) på grund av att föreningen burit administrativa kostnader och
kostnader för infrastruktur även utan att en konferens anordnats. Det egna kapitalet är
därför fortfarande negativt (~32000). Bakgrunden är tioårsjubeleskonferensen. Skulden
är ~37000 till Friprogramvarusyndikatet.

5. Revisorns rapport. Gustav har varit lekmanarevisor (med Inari Listenmaa som suppleant)
och föredrog sin egen rapport. Se bilaga. I sammanfattning föreslår han ansvarsfrihet.
Rapporten sammanfattade också kommentarer på verksamheten i 7 förslagspunkter.

6. Den avgående styrelsen, bestående av Leif-Jöran Olsson, Thomas Gramstad, Reza
Moussavi och Oliver Propst (suppleant) gavs enhälligt ansvarsfrihet. Jeif-Jöran deltog
inte i omröstningen.

7. Nyval.

1. Till styrelse utsågs Thomas Gramstad, Emil Karlén, Reza Moussavi, Leif-Jöran
Olsson, Oliver Propst och Andreas Skyman, alla som ordinarie ledamöter.
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2. Gustav omvaldes till lekmanarevisor

Nomineringar skedde under mötet. Ingen valberedning hade förberetts innan mötet.
Styrelsens storlek diskuterades. En förstoring av styrelsen motiveras av betinget för
året (se verksamhetsplanen). Förslag till styrelse jämkades mellan Stian och Gustav och
beslutet fattades enhälligt.

8. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad: 100 SEK.

9. Föreningen FSCONS verksamhetsplan under år 2018 beslut enligt nedan. Mötet gav
styrelsen i uppgift att slutgiltigt formulera detaljerna i planen verksamhetsplanen.

Planen gav upphov till viss diskussion.

Leif-Jöran föredrog styrelsens utkast till verksamhetsplan. Se bilaga.

Mötet beslutade att konferensen ska anordnas enligt den föreslagna lågkostnadsmodellen.

Andreas yrkade först på att förväntan om antalet deltagare skulle skrivas ner (150–200),
men förlagen jämkades vid att inte skriva någon siffra.

Revisorns förslagspunkter 1–3 samt 5–7 antogs till verksamhetsplanen.

Angående förslagspunkt 2 yrkade Stian på avslag och Leif-Jöran på jämkning med punkt
1. Punkt 4 avslogs. Leif-Jöran yrkade på avslag gällande punkt 3. Han underströk
att underskottet redan är väl förklarat och dokumenterat i berättelser och ekonomisk
redovisning samt att en strategi (att anordna en konferens) redovisas i utkasttet till
verksamhetsplan.

Styrelsen ålades också att lägga en budget för konferensen. Denna ska baseras på tidigare
års marginalkostnader för deltagare samt ta hänsyn till följande

• Val av lokal
• Realistisk uppskatting av kostnader
• Positivt resutltat om 20000 SEK
• Kostnadskänsliga deltagare vill inte betala mer än 400-600 SEK i avgift.

Oliver delgav sin syn innan han lämnade mötet, men deltog inte i besluten.

10. Motioner. Dokumentationskommittén motionerade att föreningen ska anta det sedan
flera år till svenska översatta manifestet. kommittén hade under flera år arbetat med
originaltexten och slutligen översättningen till svenska.

Dokumentet “FSCONS Manifest v2014” antogs som huvudsakligt policydokuemnt. Den
engelska versionen ska i fortsättningen vara avledd från den svenska.

11. Inga övriga frågor

12. Mötet avslutades

Gustav Eek, mötessekreterare Leif-Jöran Olsson, justeringsperson
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