
 

Exempelprotokoll  
Här följer ett exempel på hur ett årsmötesprotokoll kan se ut i en nystartad 
spelförening. Om ni vill kan ni antingen hämta inspiration från detta protokoll 
eller använda det helt som mall. Om ni vill använda detta som mall så byt bara 
ut de delar som är i kursivt. 
 
 
Protokoll fört vid bildandet av Spelföreningen Alea Iacta Est 
4 mars 2010 – Närvarande: Anna Persson, Anders Larsson, Jonas Eriksson, Eva 
Jonsson, Erik Persson och Johan Gran. 
 

1. Mötet öppnades. 
2. Anna Persson valdes till mötets ordförande. 
3. Anders Larsson valdes till mötets sekreterare. 
4. Jonas Eriksson och Eva Jonsson valdes att justera protokollet. 
5. Dagordningen godkändes. 
6. De närvarande beslutade att bilda Spelföreningen Alea Iacta Est. 
7. Sveroks standardstadgar upplästes och antogs som föreningens stadgar. 

Föreningens säte är i Speleborgs kommun. 
8. Det beslutades att föreningen ska ansöka om medlemskap i Sverok. 
9. Val av styrelse för 2010. Erik Persson valdes till ordförande, Johan Gran 

valdes till vice ordförande, Anna Persson valdes till kassör, Anders Larsson 
valdes till sekreterare och Eva Jonsson till ledamot. 

10.Eskil Jonsson valdes till revisor för 2010. 
11.Jonas Eriksson valdes till valberedare för 2010. 
12.Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till 50 kr. 
13.Verksamhetsplan för 2010: Spelträffar så ofta som möjligt men minst 

varje onsdag och söndag, spelinköp, medlemsvärvning, årsmöte i februari, 
styrelsemöten en gång per månad, åka på spelkonvent och LAN. 

14.Ekonomi. Vi beslutade att föreningen ska starta ett bankkonto hos 
Storkosing-banken där Anna Persson 19891230-6654 och Erik Persson 
19901214-2578 ska vara firmatecknare med rätt att teckna kontot var för 
sig. 

15.Budget 2010 
16.Intäkter: Medlemsavgifter 300 kr, Bidrag 4300 kr, Kioskförsäljning 250 kr. 
17.Utgifter: Spelträffar 1000 kr, Spelinköp 2500 kr, Årsmöte 500 kr, Möten 

300 kr, Kioskinköp 450 kr, Övrigt 400 kr. 
18.Mötet avslutades. 
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