Propositioner
Proposition: Namnbyte av Malmö e-sport
Bakgrund:
Styrelsen har diskuterat ett namnbyte av Malmö e-sport, där två huvudargument har lyfts fram. I
allmänt tal benämns ofta föreningen Malmö e-sport som “Malmö e-sportförening”, vilket inte är
föreningens namn. Missförståndet kommer ifrån att det i idrottsrörelsen är så att föreningarna alltid
heter något med förening eller klubb. Detta för att ligga i linje med Riksidrottsförbundets stadgar och
riktlinjer. Därav togs frågan upp att ändra Malmö e-sport till Malmö e-sportförening. I samma
diskussion togs argumentet upp huruvida Malmö e-sport skulle anpassa sig till den internationellt
vedertagna termen för e-sport, d.v.s. esport. Styrelsen landade dock i att istället i första hand beakta
svenska skrivregler och därför ställa sig bakom förslaget "Malmö e-sportförening" som sitt
huvudförslag men att ändå lämna det avgörande beslutet till årsmötet. Därför lämnas tre namnförslag
till årsmötet för omröstning.

Styrelsen yrkar:
att: föreningen byter namn till Malmö e-sportförening
att: föreningen byter namn till Malmö esport
att: föreningen byter namn till Malmö esportförening
att: ändra 1§ i stadgarna från “Föreningens namn är Malmö e-sport” i enlighet med ovanstående
beslut
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Proposition: Malmö e-sports stadgar 2020
Bakgrund:
Under året har det framkommit bland styrelse och förening att några av stadgarna i Malmö
e-sportförening är i behov av uppdateringar, något som är helt naturligt i stadgedokument.
Stadgar är till stor del långsiktigt levande skrivelser som behöver utvecklas i takt med att
föreningen utvecklas.
Förutom språkliga förändringar har följande viktigare ändringar gjorts:
● §4 Syfte
○ Styrelsen såg ett behov av att skriva om syftet så att föreningen inte bara
fokuserade på de intressenter som nämnts i texten (kommun, politiker,
media) utan kan arbeta bredare än så.
● §12 Valbarhet
○ Denna paragraf har lagts till då föreningen anser att anställd i föreningen
inte kan sitta på de nämnda förtroendepositionerna, då dessa innebär
ansvar och beslutanderätt för den anställda.
● §13 Ordinarie årsmöte (11.)
○ Då storleken på föreningens ekonomi kräver noggrann granskning föreslås
det att punkt 11. Fastställande av resultat- och balansräkning blir en
ordinarie punkt under årsmötesärenden.
○ Föreningens styrelse lägger även fram ett förslag om att ändra så att
årsmötet ska hållas innan den 31 mars istället för i mars.
○ Redigerat årsmötets dagordningen och vilka punkter den innehåller.
● §15 Firmateckning
○ För att föreningen ska kunna arbeta effektivt och i och med att det finns en
stor kompetens och ansvar inom olika nivåer i föreningen, föreslås att rätten
att skriva avtal inte behöver utföras endast av styrelsemedlemmar, utan
även av styrelsen utsedda personer inom föreningen och i särskilda fall
andra personer.
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● §18 Stadgeändring och stadgetolkning
○ I vissa fall kan stadgarna vara skrivna på ett generellt sätt och inte vara
direkt applicerbara på en specifik fråga som tagits upp under t.ex. Ett
styrelsemöte. Styrelsen är då i behov att göra en tolkning av den berörda
stadgan för att verksamheten ska kunna fungera utan uppehåll och hinder.
Därför yrkar styrelsen:
att: Anta stadgeändringarna i sin helhet som är markerade och uppdaterade i nedan
dokument.

Malmö e-sports nuvarande
stadgar: Det som tagits bort ser ut så här!

Malmö e-sports stadgar enligt
förslaget: D et som är nytt ser ut så här!

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Malmö e-sport.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är <beror på tidigare beslut>

§2 Föreningen har sitt säte i Malmö.

§2 Föreningen har sitt säte i Malmö.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är
ansluten till Sverok och Svenska E-sportförbundet.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är
ansluten till Sverok och Svenska E-sportförbundet.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att främja e-sporten i Malmö
genom att organisera e-sporten samt öka dess
legitimitet gentemot kommun, politiker samt media.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att främja e-sporten i Malmö
genom att organisera e-sporten och öka dess
legitimitet.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner
dessa stadgar och genom att betala föreningens
medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på
årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen
kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste
diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då
avstängningen eller så utesluts medlemmen. En
avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får
rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och
årsmöte kan upphäva avstängning. Årsmötet kan
upphäva uteslutningar.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad fysisk person som
godkänner dessa stadgar genom att betala
föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas
på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar
föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen
så upphävs då avstängningen eller så utesluts
medlemmen. En avstängd medlem har rätt att gå på
årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning.
Årsmötet kan upphäva uteslutningar.
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§8 Avdelningar
Verksamheten i Malmö e-sport sker i föreningens
avdelningar vilka kan anta egna stadgar.

§8 Avdelningar
Verksamheten i Malmö e-sport sker i föreningens
avdelningar vilka kan anta egna stadgar.

§9 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista,
bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som
tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen
har även ansvar att stödja avdelningarna och hålla en
aktiv kontakt med dem.

§9 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och är
direkt underställd årsmötet. Styrelsen ansvarar för
medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning,
beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Styrelsen har även ansvar att stödja avdelningarna
och hålla en aktiv kontakt med dem.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice
ordförande, kassör, 4 ordinarie ledamöter samt
eventuella suppleanter. Styrelsen konstituerar om sig
själv efter varje årsmöte. Styrelsen väljs på årsmötet
och tillträder direkt efter valet. Styrelsens ledamöter,
ordförande, vice ordförande, kassör samt suppleanter
väljes på 1 års mandat.

Föreningens styrelse består av ordförande, vice
ordförande, kassör, 4 ordinarie ledamöter samt
eventuella suppleanter. Styrelsen konstituerar om sig
själv efter varje årsmöte. Styrelsen väljs på årsmötet
och tillträder direkt efter valet. Styrelsens ledamöter,
ordförande, vice ordförande, kassör samt suppleanter
väljes på 1 års mandat.

Valbar till respektive post är medlem i föreningen som
nominerats till den posten eller som valberedningen
själv lyfter i sitt förslag i möteshandlingarna. För att
nomineringen ska vara giltig ska den ha inkommit till
valberedningen innan av valberedningen fastställt och
utlyst nomineringsstopp. Samtliga nominerade är
också valbara till posten suppleant. En person kan
inte ha mer än en post inom styrelsen.

Valbar till respektive post är medlem i föreningen som
nominerats till den posten eller som valberedningen
själv lyfter i sitt förslag i möteshandlingarna. För att
nomineringen ska vara giltig ska den ha inkommit till
valberedningen innan av valberedningen fastställt och
utlyst nomineringsstopp. Samtliga nominerade är
också valbara till posten suppleant. En person kan
inte ha mer än en post inom styrelsen.

§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och
förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor
behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och
förvaltning väljs på årsmöte två revisorer, varav en
ska vara auktoriserad och en verksamhetsrevisor.
Årsmötet kan om det så väljer även välja
revisorssuppleanter.

§11 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna
föreskrivna valen kan årsmötet välja två eller flera
valberedare. Valberedningens uppgift är att bereda
valen till styrelse och revisorer, att fastställa
nomineringsstopp samt att för årsmötet presentera
alla nomineringar. Valbar till valberedningen är
medlem i föreningen som inte sitter i eller har blivit
invald i styrelsen under samma årsmöte.

§11 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna
föreskrivna valen kan årsmötet välja två eller flera
valberedare. Valberedningens uppgift är att bereda
valen till styrelse och revisorer, att fastställa
nomineringsstopp samt att för årsmötet presentera
alla nomineringar.

§12 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem i
föreningen som inte uppbär en anställning i
föreningen. Valbar till revisor är person som inte är
anställd i föreningen. En person kan endast inneha
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en av följande roller samtidigt: styrelse, valberedning,
revisor eller anställd.
§12 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas under mars månad varje
år. Styrelsen beslutar om tid och plats för årsmötet
samt datum för motionsstopp, vilket skall ligga senast
2 veckor innan årsmötet. Valberedningen skall inför
varje ordinarie årsmöte fastställa ett datum för
nomineringsstopp, vilket skall ligga senast 10 dagar
före årsmötet.

§13 Ordinarie årsmöte
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars
varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats för
årsmötet samt datum för motionsstopp, vilket skall
ligga senast 2 veckor innan årsmötet. Valberedningen
skall inför varje ordinarie årsmöte fastställa ett datum
för nomineringsstopp, vilket skall ligga senast 10
dagar före årsmötet.

För att årsmötet skall vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas tid och plats för
årsmötet samt datum för motions och
nomineringsstopp minst fyra veckor innan årsmötet.

För att årsmötet skall vara behörigt måste
föreningens medlemmar meddelas tid och plats för
årsmötet samt datum för motions och
nomineringsstopp minst fyra veckor innan årsmötet.

En kallelse skall tillsammans med möteshandlingarna
gå ut till medlemmarna senast 5 dagar innan mötet.

En kallelse skall tillsammans med möteshandlingarna
gå ut till medlemmarna senast 5 dagar innan mötet.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie
årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av mötesordning
6. Val av mötets ordförande
7. Val av mötets sekreterare
8. Val av två personer att justera protokollet
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie
årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av mötesordning
6. Val av mötets ordförande
7. Val av mötets sekreterare
8. Val av två personer till justerare tillika rösträknare
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Revisorernas berättelse för förra året
13. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
14. Motioner
15. Propositioner
16. Årets verksamhetsplan
17. Årets budget
a. Fastställande av medlemsavgift
b. Avdelningarnas grundstöd för
nästkommande år
c. Arvoderingsnivåer
d. Årets budget
18. Val av styrelse
a. Val av ordförande på ett år
b. Val av vice ordförande på ett år
c. Val av val av kassör på ett år

11. Revisorernas berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
13. Motioner
14. Årets verksamhetsplan
15. Årets budget
a. Fastställande av medlemsavgift
b. Avdelningarnas grundstöd för
nästkommande år
c. Arvoderingsnivåer
d. Årets budget
16. Val av styrelse
a. Val av årets ordförande på ett år
b. Val av årets vice ordförande på ett år
c. Val av val av kassör på ett år
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d. Val av fyra ledamöter på ett år
e. Val av suppleanter på ett år
17. Val av årets revisor
18. Val av årets valberedare
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

d. Val av fyra ledamöter på ett år
e. Val av suppleanter på ett år
19. Val av revisorer
20. Val av valberedning
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande

§13 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel
av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen
kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra
årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För
att vara behörigt måste föreningens medlemmar ha
fått kallelsen minst två veckor i förväg. På extra
årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen
behandlas. Om mötet skall behandla frågor om
val till styrelse eller revisorer måste datum för
nomineringsstopp fastställas och inkluderas i
kallelsen. Nomineringsstoppet ligger i dessa fall
senast en vecka före det extra årsmötet.

§14 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel
av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen
kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra
årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För
att vara behörigt måste föreningens medlemmar ha
fått kallelsen minst två veckor i förväg. På extra
årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen
behandlas. Om mötet skall behandla frågor om val till
styrelse eller revisorer måste datum för
nomineringsstopp fastställas och inkluderas i
kallelsen. Nomineringsstoppet ligger i dessa fall
senast en vecka före det extra årsmötet.

§14 Firmateckning
Rätten att skriva avtal i föreningens namn,
föreningens firma, tecknas av två styrelsemedlemmar
var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan
person utses att teckna föreningens firma.

§15 Firmateckning
Rätten att skriva avtal i föreningens namn,
föreningens firma, tecknas två i förening av de
styrelsen utser.

§15 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt
på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande
ur styrelsen rösträtt. Närvarande suppleanter har inte
rösträtt såvida de inte trätt in för icke närvarande
styrelsemedlemmar.

§16 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt
på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande
ur styrelsen rösträtt. Närvarande suppleanter har inte
rösträtt såvida de inte trätt in för icke närvarande
styrelsemedlemmar.

§16 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller
styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget
annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika antal
röster görs röstningen om upp till två gånger. Efter det
får slumpen avgöra. Avdelningar har inte rösträtt. Vid
personval med flera kandidater till samma post på
årsmöte skall valet ske genom sluten votering.

§17 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller
styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget
annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika antal
röster görs röstningen om upp till två gånger. Efter det
får slumpen avgöra. Avdelningar har inte rösträtt. Vid
personval med flera kandidater till samma post på
årsmöte skall valet ske genom sluten votering.
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§17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller
extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen
antas med två tredjedelar av antalet röster. Då
stadgeändring ska ske måste förslaget delges
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall
måste ändringen antas enhälligt. Ändring av
föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte
(§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18)
kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§18 Stadgeändring och stadgetolkning
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller
extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen
antas med två tredjedelar av antalet röster. Då
stadgeändring ska ske måste förslaget delges
medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste
ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens
stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4),
stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver
beslut på ordinarie årsmöte. Styrelsen äger rätt att
tolka stadgarna i samråd med revisor.
Stadgetolkningar ska redovisas för nästkommande
årsmöte.

§18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast
framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas
måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte
upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar
godkänna upplösningen. Vid upplösning ska
föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens
tillgångar gå till verksamhet i enlighet med
föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det
sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta
föreningens konton, sköta överföring av tillgångar
samt avregistrering från förbundet och andra
instanser.

§19 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast
framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas
måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte
upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar
godkänna upplösningen. Vid upplösning ska
föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens
tillgångar gå till verksamhet i enlighet med
föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det
sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta
föreningens konton, sköta överföring av tillgångar
samt avregistrering från förbundet och andra
instanser.
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Proposition: Malmö e-sports strategi 2020-2030
Vad är en strategi?
En strategi är en kombination av ett långsiktigt mål eller vision och hur vi ska ta oss dit.
Malmö e-sport har valt att skriva sin strategi för 10 år framåt. Det är svårt att veta exakt hur
e-sporten kommer se ut om 10 år och strategin fokuserar därför på hur vi som förening
behöver funka för att kunna anpassa oss till många olika scenarion.
Varför behövs en strategi?
Vi behöver veta vad vi vill och sätta kursen ditåt! Det är lätt att man som förening fastnar i
enbart vad man ska göra de kommande året, och risken är då stor att de beslut man fattar
blir kortsiktiga och därför sätter käppar i hjulet senare. Vi har tagit fram en strategi för att vi
ska kunna hålla riktningen framåt och tydligt kunna se vad som behöver göras för att skapa
förutsättningar för att vi ska kunna leva upp till vad vi vill vara långsiktigt. Vi vill ha en strategi
så vi kan ta ett steg i taget mot att bli den bästa förening vi kan vara!
Hur är strategin uppbyggd?
Strategin består av fyra ben som föreningen ska stå på och beskrivningen av dessa. Det är
också dessa fyra ben som verksamhetsplanen är uppbyggd kring. Utöver detta finns ett par
internorganisatoriska viktigheter och dessa är skrivna med indikatorer. Indikatorer är inte
specifika mål, utan saker som kan ses som ett tecken på att vi lever upp till det stora och
luddiga mål vi satt. Om vi har uppfyllt en indikator är det helt enkelt ett sätt att se att vi är på
väg mot rätt håll!
Hur ska strategin användas?
Vi har redan smygstartat lite. Årets proposition till verksamhetsplan är byggd efter vårt
förslag till strategi. Strategin används som bas för att planera allt annat i föreningen och är
det vi ska tänka på oavsett om vi skriver verksamhetsplan, planerar ett jätteevent eller
skapar ett system för hur ni bokar lagträningar. Vi ska alltid ställa oss frågan om det vi gör tar
oss närmare dit vi vill vara - det som beskrivs i strategin!
Hur har den tagits fram?
Under en strategihelg i december 2019 bröt styrelsen tillsammans med personalen ner
Malmö e-sports syfte, mål och verksamhet för att skapa en strategi och en verksamhetsplan.
Det är diskussionerna och förslagen därifrån som vi baserat vår strategi på.
Malmö e-sports styrelse föreslår årsmötet:
att: anta Malmö e-sports strategi för 2020-2030
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Malmö e-sports strategi 2020-2030
Detta dokument ska användas som grund för de beslut som Malmö e-sport fattar under de
kommande åren för att säkerställa att vi går i en tydlig riktning.
2030 har föreningen Malmö e-sport fyra tydliga ben vi står på:
● Vi är en ideell medlemsförening
● Vi är en eventorganisatör och bygger framtidens eventledare
● Vi odlar e-sportens tävlande gräsrötter
● Vi är en väl förankrad aktör i e-sportsverige och i föreningslivet
Vi är en ideell medlemsförening
Vi vill vara en demokratisk förening där vad vi är och vad vi vill göra kommer från och är
starkt förankrade i vår medlemsbas. Malmö e-sport är en förening där alla är välkomna och i
arbetar aktivt i såväl rekrytering, kulturarbete och verksamhet med att skapa rum som är
tillgängliga för alla. En stark medlemsförening behöver att medlemmarna känner varandra,
känner ägandeskap över organisationen och känner att de kan växa och göra de saker de
vill inom föreningen. Malmö e-sport ska växa, i såväl medlemsantal som i verksamhet för att
vara en långsiktigt hållbar ideell förening.
Vi är en eventorganisatör och bygger framtidens eventledare
E-sport i form av turneringar, happenings och event är en baspelare i Malmö e-sports
verksamhet. För att skapa medlemsengagemang och ge förutsättningar för att
medlemmarna ska kunna växa i sitt e-sportande behöver föreningen både hålla i events och
turneringar såväl som att ta tillvara och skapa organisatörskunskap hos medlemmarna. Att
skapa en föreningsanda där vi gör saker gemensamt, hejar på varandras framgångar och
bygger våra lag skapar ett gott varumärke för Malmö e-sport.
Vi odlar e-sportens tävlande gräsrötter
Vi vill att Malmö e-sport ska vara en förening där spelintresserade barn, e-sportande
ungdomar och e-sportare på väg mot eliten alla har en plats och möjlighet att utvecklas.
Genom att stötta individer och lag till att organisera sig, tävla och delta i e-sportens större
sammanhang bygger vi en förening som långsiktigt har en trygg och lojal medlemsbas som
har förutsättningar att utöva sitt intresse och sin idrott.
Vi är en väl förankrad aktör i e-sportsverige och i föreningslivet
Malmö e-sport behöver vara en aktör med ett tryggt varumärke där vår verksamhet och våra
åsikter ses som kvalitativa och pålitliga. Vi ska vara en naturlig go-to för aktörer som vill driva
e-sportsverksamhet eller satsa på e-sport i andra kontexter. Malmö e-sport ska vara en del
av Skånes föreningsliv där vi tillsammans med andra aktörer driver verksamhet och
påverkansarbete för att främja föreningsliv och e-sport.
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För att kunna vara detta behöver vi också:
Ha en stabil intern organisation
Indikatorer på detta är:
➢ Vi är en trygg arbetsgivare där det är en självklarhet att administrativa rutiner fungerar.
➢ Vi är en förening som det är ett meritvärde att ha på CV:t.
➢ En aktiv volontärpool.
➢ Kontinuitet i styrelsen.
➢ Personal stannar över två år.
➢ Över hälften av föreningen består av medlemmar som varit med i föreningen i över tre år.
➢ Personer engagerar sig i olika delar av föreningen över tid där trappan inte tar slut vid att bli
ordförande.
➢ Avdelningarna lever kvar minst tre år efter uppstart.
➢ Antalet medlemmar och aktivitets tillfällen minskar inte.
➢ Våra regelbundna turneringar är självständiga och har återkommande deltagare.
➢ Föreningens styrdokument håller över tid

Ha en självständig grundfinansiering
Indikatorer på detta är:
➢ Vi har ett eget kapital som är 20% av vår omsättning
➢ Våra deltagaravgiften går till att delfinansiera eventen de tas ut för
➢ Vår löpande verksamhet drivs ej av projektanställd personal
➢ Projekt bär endast sina egna kostnader och delfinansierar ej föreningens övriga kostnader
➢ Vi har minst fem betydande intäktskällor som vardera står för minst 5% av våra intäkter
➢ Vi kan målgruppsanpassa våra medlemsavgifter

Vara en medlemsstyrd organisation
Indikatorer på detta är:
➢ Tresiffrigt deltagande på årsmöten
➢ Åldersfördelningen på årsmötet representerar medlemsbasen
➢ Högt antal nominerade till förtroendeposter
➢ Aktiva arbetsgrupper i föreningen
➢ En aktiv volontärpool
➢ Aktiva avdelnings styrgrupper
➢ Medlemmarna vänder sig aktivt till styrelsen med idéer, verksamhet och förfrågningar
➢ Det kommer motioner till årsmötet och medlemsförslag till styrelsemöten
➢ Alla större beslutsprocesser innefattar medlemskonsultation
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Begreppsdefinitioner:
Gräsrot: medlemmar som sträcker sig mellan spelintresserade barn, e-sportande ungdomar &
e-sportare på väg mot eliten
Självständig grundfinansiering: ej beroende av tidsbegränsade projektmedel för våra
grundläggande fasta kostnader som löpande verksamhet, lokaler, administrativ personal och
övriga overheadkostnader täcks av
Underrepresenterade grupper: Grupper vars plats i e-sporten i dagsläget är begränsad eller
ifrågasatt. Grupper som inte tillhör majoritetsnormen.
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