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Protokoll fört vid Catahyas årsmöte
25 februari 2006
Älvsjö, Stockholm.
1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
Nina Högberg öppnade mötet.
1.2 Val av mötesordförande
Wilhelm Raab valdes till mötesordförande.
1.3 Val av mötessekreterare
Anton Holmström valdes till mötessekreterare.
1.4 Val av två rösträknare tillika justerare
Till rösträknare och justerare valdes Tommie Hjerén och Sara Karlsson.
1.5 Adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.
1.6 Mötets behörighet
Mötet ansåg sig behörigt.
1.7 Röstlängd
Se bilaga A.
1.8 Fastställande av dagordning
Mötet valde att justera dagordningen löpande.
2. Berättelser och ansvarsfrihet
2.1 Verksamhetsberättelse
Styrelsen föredrog sin verksamhetsberättelse vilken mötet valde att lägga till
handlingarna. Se bilaga B.
2.2 Ekonomisk berättelse
Mötet hade ingenting att kommentera gällande styrelsens ekonomiska berättelse och
lade därmed den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Se bilaga C.
2.3 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Se bilaga D.
2.4 Ansvarsfrihet
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Mötet beviljade 2005 års styrelser ansvarsfrihet.
3. Motioner
3.1 Uteslutning av medlem
Att 1: Sven Bergersjö utesluts ur föreningen Catahya och all dess verksamhet.
Att 2: Blot-Svens agerande inte är hållbart för föreningen och ger behöriga stöd i att
vidta nödvändiga åtgärder.
Mötet avslog att-sats 1 med röstsiffrorna 17 för, 21 mot och 4 blanka.
Mötet biföll att-sats 2.
3.2 Föreningsägd server
Att 1: den saken kollas upp närmare av någon med god kännedom om vad vi idag
betalar och vad det skulle kosta att driva en egen server.
Att 2: föreningen, om det visar sig att det skulle vara en besparing mot dagsläget,
köper en server.
Mötet ansåg motionen besvarad och avslog därmed motionen i sin helhet.
Yttrande: Emil Hernvall har redan sett över kostnaden för att ha en egen server.
Kostnaden hade blivit marginellt lägre än vår tidigare webbhotellkostnad. Vi har
nyligen bytt till ett annat abonnemang hos vårt webbhotell med betydligt lägre
kostnad, en egen server kan med största sannolikhet inte bli billigare än den
kostnaden.
3.3 Skribenter
Att 1: de textprov som lämnas in för att avgöra om man får bli skribent, ska vara
anonyma.
Att 2: det nya undermåliga systemet där de gamla skribenterna sitter och avgör vilka
som ska få vara skribenter omedelbart slopas.
Att 3: ett nytt system istället tas fram, med tonvikten på språket, så de avgörande inte
ska kunna gå efter sina personliga åsikter om vad recensioner är till för och hur de
bör skrivas, utan där det är tillräckligt högt i tak för alla att kunna tycka och tänka.
Motionen avslogs i sin helhet.
Kommentar: Yrkande 1 avslogs eftersom textproverna redan idag med nuvarande
system är anonyma. Resterande yrkanden avslogs med hänvisning till att det nya
systemet nyss har trätt i kraft och bör utvärderas innan beslut om nytt system tas
igen.
3.4a Fantasykongress
Att 1: Catahya jobbar för att arrangera en fantasykongress under 2007 eller 2008
Justeringspersonernas sign.
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Motionen antogs i sin helhet.
3.5 Novellstipendium
Att 1: Catahya från och med 2007 årligen delar ut ett novellpris med en prissumma
på 1000 kronor till en novell publicerad under det tidigare året som har gjort sig
förtjänt av detta.
Att 2: styrelsen får i uppdrag att tillsätta en jury som kan plocka fram en vinnarnovell.
Att 3: Catahya i samband med novellstipendiets utdelande delar ut ett
hedersomnämnande till en lovande ickeetablerade Internetpublicerad författare.
Att 4: att ordet ”årligen” stryks från yrkande 1.
Yrkande 1,2 och 3 bifölls.
Ändringsyrkande 4 avslogs.
3.6 Protokollshantering
Att 1: protokoll ska vara ivägskickade senast nittio (90) dagar efter mötet.
Att 2: varje person som skall skriva på protokollet har maximalt sju (7) dagar på sig
att skriva på det och skicka vidare det till rätt person.
Att 3: sekreteraren skall förvara alla protokoll fram till revisionen.
Mötet biföll motionen i sin helhet.
3.7 Valberedningen
Att 1: det skrivs i stadgarna att ingen som under året suttit i valberedningen får ingå i
valberedningens förslag till styrelsen.
Att 2: det skrivs i stadgarna att om någon ur valberedningen beslutar att hoppa av
och nominera sig själv, måste avhoppet ske minst fem månader före kandideringarna
börjar om att personen i fråga ska ha rätt att kandidera, så att övriga valberedningen
ska ha möjlighet att klara förlusten.
Mötet avslog motionen i sin helhet.
3.8 Val via Internet
Att 1: stadgarna skrivs om så att vi från och med 2007 ska kunna rösta via internet.
Att 2: någon fiffig kodare omedelbart sätts i arbete att fixa hur nätvalen tekniskt ska
gå till.
Mötet avslog motionen i sin helhet.
3.9 Stadgeändring
Att 1: I kap. I lägga till följande paragraf:
”§ 10 Tolkning
1. Om oklarhet gällande innebörd av Catahyas stadgar skulle uppstå i samband med
stormöte gäller stormötets tolkning, tills klargörande ändring införs.
2. Om oklarhet gällande innebörd av Catahyas stadgar skulle uppstå i något annat
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samband än stormöte gäller verksamhetsrevisorns tolkning, tills klargörande ändring
införs.”
Att 2: kap. I § 7 stryks.
Att 3: ändra kap. II § 9, punkt 2 "Hedersmedlemskap medför ej valbarhet enligt någon
annan del av denna stadga. Hedersmedlem är ej skyldig att erlägga avgifter till
Catahya."
till
"Hedersmedlemskap medför ej valbarhet enligt någon annan del av denna stadga."
Att 4: lägga följande som ny punkt efter kap. II § 9, punkt 2: "Hedersmedlem är ej
skyldig att erlägga medlemsavgift till Catahya."
Att 5: lägga följande som ny punkt efter kap. II § 9, punkt 2: "Hedersmedlem erhåller
medlemsrättigheter genom erläggande av medlemsavgift."
Att 6: ändra kap. III § 4, stycke 2 "Stormöte skall utlysas senast 42 dagar före
mötesdatum. Stormöte skall hållas om någon av nedanstående så kräver:"
till
"Stormöte skall utlysas senast 35 dagar före mötesdatum. Stormöte skall hållas om
någon av nedanstående så kräver:"
Att 7: ändra kap. III § 6, stycke 2
"På årsmötet skall följande punkter behandlas:
§ fastställande av medlemsavgift,
§ val av styrelseledamöter,
§ val av valberedning,
§ fastställande av teckningsrätt,
§ fastställande av budget och verksamhetsplan,
§ val av revisorer,
§ styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår,
§ ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsår,
§ revisionsberättelse för senaste verksamhetsår,
§ separata beslut om ansvarsfrihet för de styrelser som suttit under det avslutade
verksamhetsåret."
till
"På årsmötet skall följande punkter behandlas:
§ styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår,
§ ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsår,
§ revisionsberättelse för senaste verksamhetsår,
§ separata beslut om ansvarsfrihet för de styrelser som suttit under det avslutade
verksamhetsåret,
§ fastställande av medlemsavgift,
§ fastställande av budget och verksamhetsplan,
Justeringspersonernas sign.
………………………………………………….

Protokoll
Årsmöte
25 februari, 2006
Sid. 5(16)

§ val av ordförande,
§ val av kassör,
§ val av styrelseledamöter,
§ val av styrelsesuppleanter,
§ val av valberedning,
§ val av revisorer."
Att 8: Ändra kap. III § 7 "Kallelse till stormöte skall utgå till Catahyas medlemmar
senast 42 dagar före mötesdatum. Möteshandlingar skall finnas tillgängliga senast 14
dagar före mötesdatum."
till
"Kallelse till stormöte skall utgå till Catahyas medlemmar senast 35 dagar före
mötesdatum. Möteshandlingar skall finnas tillgängliga senast 14 dagar före
mötesdatum."
Att 9: ändra kap. III § 8, punkt 1 "Motioner till stormöte skall vara styrelsen till handa
senast 28 dagar före mötesdatum."
till
"Motioner till stormöte skall vara styrelsen till handa senast 21 dagar före
mötesdatum."
Att 10: ändra rubriken för kap. III § 12 "Poströstning" till "Distansröstning".
Att 11: ändra kap. III § 12 "Poströstning är endast möjligt inför stormötes personval.
Poströster
skall vara av styrelsen utsedda röstmottagare till handa senast sju (7) dagar före
mötesdatum."
till
"Styrelsen är skyldig att inför personval erbjuda medlemmarna ett av
verksamhetsrevisorn godkänt system för distansröstning."
Att 12: ändra kap. IV § 1 "Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och ett
jämnt antal om minst fyra (4) övriga ledamöter, sammanlagt ett ojämnt antal om
minst sju (7) ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och en vice
sekreterare. Till styrelsen skall även finnas minst tre (3) suppleanter. Valbar till
styrelse är varje medlem i Catahya."
till
"Styrelsen består av ordförande, kassör och ett ojämnt antal om minst fem (5) övriga
ledamöter, sammanlagt ett ojämnt antal om minst sju (7) ledamöter. Styrelsen utser
inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en vice sekreterare. Till styrelsen
skall även finnas minst tre (3) suppleanter. Valbar till styrelse är varje medlem i
Catahya. Medlem i styrelsen kan ej besitta plats i valberedning eller som revisor."
Att 13: ändra kap. IV § 6, punkt 1 "Presidiet utgörs av föreningens ordförande och två
(2) styrelseledamöter."
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till
"Presidiet utgörs av föreningens ordförande och av styrelsen utsedda
styrelseledamöter."
Att 14: ändra kap. IV § 6, punkt 3 ”Presidiet utövar styrelsens befogenheter i ärenden
som ej tål uppskov samt i ärenden som rör utskottsledning. Sådana beslut skall
protokollföras och stadfästas av styrelsen.”
till
"Presidiet utövar styrelsens befogenheter i ärenden som ej tål uppskov samt övriga
ärenden som styrelsen delegerar till presidiet. Sådana beslut skall protokollföras och
stadfästas av styrelsen."
Att 15: ändra kap. IV § 11 "Protokoll från styrelsemöte skall justeras preliminärt vid ett
senare styrelsemöte och därefter finnas tillgängligt för Catahyas medlemmar."
till
"Protokoll från styrelsemöte skall justeras preliminärt av justerare och därefter finnas
tillgängligt för Catahyas medlemmar."
Att 16: ändra kap. V § 2 "Det åligger valberedningen att till styrelsen avgiva
fullständigt namnförslag avseende de val som skall förrättas av stormöte, med
undantag för val av justerare, i sådan tid att förslaget kan utsändas senast 14 dagar
före mötesdatum."
till
"Det åligger valberedningen att till styrelsen avgiva fullständigt namnförslag
avseende de val som skall förrättas av stormöte, med undantag för val av
mötesfunktionärer, i sådan tid att förslaget kan utsändas senast 14 dagar före
mötesdatum."
Att 17: ändra kap. V § 4 ”Ledamot i valberedningen har ej rätt att delta i beslut som
innebär att ledamoten själv föreslås till viss post.”
till
”Ledamot i valberedningen kan ej föreslås till styrelse- eller revisorpost av
valberedningen utan att först avsäga sig sin post i valberedningen.”
Att 18: ändra kap. VI § 4 "Revisorernas mandatperiod sammanfaller med Catahyas
verksamhetsår."
till
"Revisorernas mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte."
Att 19: kapitel VII: Utskott samt kap. I § 7 punkt 6 "utskott" stryks.
Att 20: konsekvent ändra dagar till motsvarande antal veckor.
Att 21: Ändra kapitel III §5 ”Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två
rösträknare tillika justerare.”
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Till
”Val av mötesordförande, mötessekreterare, två rösträknare samt två justerare.”
Att 22: ”verksamhetsrevisorns tolkning” i yrkande 1 byts ut mot ”styrelsens tolkning”
Mötet biföll enhälligt samtliga yrkanden.
3.10 Andra läsningen
Att 1: 1 kap. 1 § ändras till "Catahya är en ideell förening som har sitt säte i
Stockholm."
Att 2: 1 kap. 3 § ändras till
"Catahyas syfte är:
• att samla fantasy- och spelintresserade personer till en gemensam organisation,
• att verka för att sprida information och fakta om fantasy och spel till allmänheten,
• att skapa mötesplatser där våra medlemmar och andra aktörer inom svensk fantasy
och roll- och konfliktspel kan samverka."
Att 3: 1 kap. 8 § ändras till
"1. Förslag till stadgeändring skall lämnas till Catahyas medlemmar senast 28 dagar
före det stormöte som skall behandla stadgeändringsförslaget.
2. Ändring av Catahyas stadgar kan endast ske genom beslut med minst 2/3
majoritet vid stormöte.
3. Ändring av kap. I §§ 1-3 kan endast ske genom likalydande beslut med minst 2/3
majoritet vid två på varandra följande årsmöten."
Att 4: 1 kap. 9 § ändras till
"1. Upplösande får endast behandlas av årsmöte om så angivits i kallelsen.
2. För att Catahya skall upplösas krävs likalydande beslut med minst 2/3 majoritet vid
årsmöte.
3. Vid upplösande skall Catahyas skulder betalas. Därefter skall eventuella tillgångar
gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte, enligt årsmötets beslut."
Mötet biföll enhälligt samtliga yrkanden.
4. Beslut
4.1 Fastställande av verksamhetsplan
Mötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan. Se bilaga E.
4.2 Fastställande av medlemsavgift
Mötet fastställde medlemsavgiften till noll (0) kr.
4.3 Fastställande av budget
Ändringsyrkande 1: Öka budgetnyckeln administration från 1000 kr till 3000 kr.
Justeringspersonernas sign.
………………………………………………….

Protokoll
Årsmöte
25 februari, 2006
Sid. 8(16)

Ändringsyrkande 2: Öka budgetnyckeln hemsida från 7000 kr till 15 000 kr.
Mötet antog budgeten med ändringsyrkande 1 och 2. Se bilaga F.

5. Val
5.1 Val av ordförande
Mötet valde Nina Högberg (Tauriel) till ordförande.
5.2 Val av kassör
Mötet valde Patrik Karlsson (Ithron) till kassör.
5.3 Val av sekreterare
Mötet valde Johan Lundin (Frambogir) till sekreterare.
5.4 Val av styrelseledamöter
Mötet antog valberedningens förslag på styrelseledamöter.
5.5 Val av styrelsesuppleanter
Mötet valde Emil Hernvall (Aderyn), Alfred Olsson (Incánus) och Eva Hanses (Elda)
till styrelsesuppleanter.
5.6 Val av valberedning + suppleant
Mötet valde Jimmy Gladh (Skarp), Viktor Jensen (ville84) och Robin Bergmark
(Taura-Tierno) till valberedning och Olivia Totemark-Lindström (Ireth) till
valberedningssuppleant.
5.7 Val av revisorer + suppleanter
Mötet antog valberedningens förslag på revisorer och revisorssuppleanter.
6. Övriga frågor
6.1 Blot-Svens motion om uteslutning
Mötet valde att inte behandla ärendet då motionen inte inkommit i tid och därför inte
beretts av styrelsen.
6.2 Riktlinjer för avstängning
Mötet antog texten ”Riktlinjer för avstängning” (se bilaga G), som ett styrdokument för
Catahya.
7. Mötets avslutande
Nina Högberg (Tauriel) avslutade mötet handfast mot rummets stöttepelare.
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Bilaga A - Röstlängd
Andersson Linnea
Aubert Axel
Berggren Jonatan
Bergmark Robin
Bergvall Anders
Björkman Jonas
Brandt Tommy
Branigan Linda
Brattström Henrik
Danielsen Therese
Eklund Björn
Eriksson Peter
Fischerström Erica
Gehrke Victoria
Gladh Jimmy
Granström Beatrice
Gustafsson Therese
Hagström Evelina
Hanses Eva
Hernvall Emil
Hjerén Tommy
Högberg Nina
Jacobsson Sebastian
Jansson Sofia

ej punkt 2.4

ej punkt 2.4

ej punkt 2.4

ej punkt 2.4

Jensen Viktor
Johansson Martin
Jönsson Johan
ej punk 2.4
Karlsson Johannes
Karlsson Patrik
ej punkt 2.4
Karlsson Sara
Larsen Anders
ej punkt 2.4
Lundin Johan
Mauritzson Daniel
Nilsson Fredrik
Nordlander Amelie
Norling Maggan
ej punkt 2.4
Nygård Maria
ej punkt 2.4
Nässil Martin
ej punkt 2.4
Nässil Victor
Nöjd Joakim
Olsson Alfred
Pettersson Dick Henrik
Pöljö Jonatan
Renström Hanna
Thunarf Sofia
Totemark-Lindström Olivia
Wahlén Niklas
Wassberg Felicia
ej punkt 2.4

Bilaga B - Verksamhetsberättelse

1. I Catahyas tjänst
Styrelse
Nina Högberg
Fredrik Thunarf
Maria Nygård
Andrea Grave-Müller
Sofia Gabrielsson
Eva Hanses
Patrik Karlsson
Fredric Bauer
Felicia Wassberg
Margareta Norling
Daniel Andersson
Björn Schylander

Ordförande (5/11-)
Ordförande (26/2-19/9)
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare (22/10-), ledamot (26/2-22/10)
Vice sekreterare (26/2-19/10)
Kassör
Ledamot
Ledamot (5/11-), suppleant (26/2-5/11)
Ledamot (5/11-), suppleant (26/2-5/11)
Ledamot (5/11-)
Suppleant
Justeringspersonernas sign.
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Emil Hernvall
Johan Jönsson

Suppleant (5/11-)
Suppleant (5/11-)

Revisorer
Johan Sandberg
Yenie Hansson
Eskil Holmström
Therese Nilsson

Verksamhet
Ekonomi
Suppleant
Suppleant

Valberedning
Linnea Nordlund
Niklas Olausson
Elin Willborg
Patrik Karlsson

Suppleant

2. 01000011011000010111010001100001011010000111100101100001
Recensioner
Nyheter
Artiklar
IRL-träffar
Medlemmar
Medarbetare

2005
197
430
39
27
1210
64

2004
124
321
17
24

Genomsnittlig resa till årsmöte
Genomsnittlig resa till stormöte
Genomsnittligt antal besökare på träffar

2003
80
417
25
6

449 km t/r
276 km t/r
11 st.

3. Verklighetsfäktning
IRL-verksamheten är den del av Catahya som visat mest prov på förbättring under
året. De viktigaste händelserna var årsmötet i Skövde, med 42 deltagare och
stormötet i Stockholm med ett trettiotal deltagare. Skåne har utan tvekan varit det
distrikt som varit mest aktivt, sett till antalet träffar och deltagare, medan Stockholm
legat i lä jämfört med 2004. En sak som bör påpekas är att det är mycket fler träffar
som arrangerats av medlemmar istället för av IRLutskottet än vad det var förra året.
För Catahyas utåtriktade verksamhet var arrangemanget på LinCon, där fler än tjugo
catahyaner närvarade, väldigt viktigt. Catahya höll då i några mer eller mindre
lyckade spelturneringar, olika former av populära konsolspel och den nypåkomna
succén lajvtetris. Under sommaren var Catahya också delaktiga i att dra igång ett
projekt för att få till spelverksamhet på biblioteket PunktMedis i Stockholm, ett projekt
som fortsätter även nästa år och som visat stora resultat mot slutet av året. Under
höstlovet var Catahya även ledande i ett samarbete med Kungsträdgården och de
Justeringspersonernas sign.
………………………………………………….

Protokoll
Årsmöte
25 februari, 2006
Sid. 11(16)

två spelföreningarna Unionen och Dragon's Lair där vi höll i ett speltält under deras
höstlovevenemang.

4. Catahya på nya äventyr
Under året inleddes det ett samarbete mellan Catahya och metalbandet Broken
Dagger för att producera skivan Chain of Command. Låtarna på skivan är baserade
på Incánus berättelse om Catahya och skivan beräknas ges ut i 1000 exemplar
under 2006. Catahya betalar delar av produktionen i utbyte mot en viss del av
skivorna och vinsten.
Ett annat viktigt projekt som är på gång är Catahyas andra novellantologi.
Novellutskottet har under året valt ut de noveller som ska finnas med i antologin, och
korrekturläsningen är i sitt slutskede. Man har samlat in offerter från flera tryckerier
och skissar nu på både ekonomi och layout. Antologin Drömskärvor, som gavs ut av
Catahya våren 2004, sammanställdes på väldig kort tid. Den var ett bevis på att
Catahya har duktiga skribenter och att man klarar av att slutföra en produktion, men
både det redaktionella arbetet och tryckningen var av låg
kvalité. Därför har produktionen av Vinter & hav fått ta den tid som krävs för att
producera en professionell antologi.

5. Din hobbithåla på nätet
Under våren sjösatte Hemsideutskottet den största satsningen på Catahyas hemsida
sedan öppnandet, en fullständig omprogrammering av hela hemsidan, med syfte att
underlätta framtida utvidgningar, öka hemsidans prestanda och stärka hemsidans
säkerhet. I projektet ingick också en utvidgning av hemsidan, med såväl nya
avdelningar som tillägg på de befintliga. Den kanske viktigaste delen av projektet,
som gick under namnet Catahya 2.0, var trots det att arbetet föregicks av en lyckad
och bred diskussion bland föreningsmedlemmarna om såväl det övergripande som
detaljer i byggandet av den nya hemsidan.
Under året har fler alster än tidigare kunnat publiceras. Vi är dock inte nöjda och är
övertygade om att man under det kommande året kommer att kunna öka både
antalet alster och antalet aktiva skribenter utan att kvalitén sjunker. Flera avdelningar
har ryckts upp, bland annat litteraturavdelningen där litteraturmästarnas visdomsord
blivit ett fast inslag och filmavdelningen där filmbanken utökats kraftigt.

6. En upprorisk styrelses bekännelser
Stora delar av verksamhetsplanen som gällde hemsidan har inte genomförts under
verksamhetsåret. Orsaken är att Catahya tekniskt har varit anpassad för att vara en
informationsmässigt liten sida med ett begränsat antal besökare. Under våren
beslutade därför Hemsideutskottet att prioritera en teknisk uppryckning av hemsidan
för att underlätta framtida utvidgning och öka säkerheten. Detta har tyvärr lett till att
flera av verksamhetsplanens punkter kommer att kunna genomföras först under
2006. Arbete pågår dock med att genomföra verksamhetsplanen.
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Catahya är, som alla andra ideella organisationer, beroende av sina medlemmars
vilja att arbeta för organisationen på sin fritid. På grund av den låga
engagemangsnivån på vissa områden har flera punkter kring IRL och marknadsföring
inte kunnat genomföras i linje med verksamhetsplanen. Istället har satsningar gjorts
på de områden där medlemsengagemang funnits. Lajvet har lagts på is fram till
årsmötet då en vilja från medlemmarna att arrangera lajvet helt har saknats.
Föreningen har också haft vissa organisatoriska brister. Detta resulterade bland
annat i en omstrukturering av styrelsen i november och diskussioner i styrelsen om
en ny föreningsorganisation under december månad.

7. The road goes ever on and on
2005 har varit ett år där avslutningar har lyst med sin frånvaro. Istället har det varit ett
år där projekt har fått ta den tid som krävs för att ge ett riktigt bra resultat och det får
ses som säkert att 2006 blir ett lysande år, då flera stora projekt går in i ett slutskede.
Hemsidan kommer att växa snabbt och bland annat kompletteras med en butik, där
Catahyaskivan Chain of Command kommer att säljas tillsammans med den nya
antologin Vinter & hav. Med författarskola, tidsskriftsrecensioner och ett utvecklat
forum kommer Catahya att kraftfullt fortsätta sitt arbete för att vara Sveriges främsta
fantasysida. Under året har många initiativ tagits från medlemmarna och det har skett
en spridning av träffarna och under slutet av året har initiativ tagits till ett eget
korpenlag i fotboll, FC Catahya. Ett storslaget samarbete har inletts med Unionen
och Stockholms stad, ett samarbete som förhoppningsvis kan upprätthållas och
utvecklas i framtiden. Efter ett par stakande år har Catahya stabiliserats, såväl
verksamhetsmässigt som ekonomiskt och organisatoriskt. Föreningen har fått
erfarenhet av att slutföra större projekt och har använt året till att satsa på
kvalitetsprojekt. Efter ett år av hårt arbete går vi nu in i ett lysande år för
Catahya, där resultatet av medlemmarnas ansträngningar kommer att blomma ut i
sin fulla prakt.
Nina Högberg
Sofia Gabrielsson
Felicia Wassberg
Björn Schylander

Maria Nygård
Patrik Karlsson
Margareta Norling
Johan Jönsson

Andrea Grave-Müller
Fredric Bauer
Daniel Andersson
Emil Hernvall

Bilaga C – Ekonomisk berättelse
2005 års ekonomi har varit lite strulig då nya projekt har kommit till och tänkta projekt
lagts på is. Lajvet fanns med i budgeten, men pga dåligt engagemang så beslutade
man att skjuta fram projektet. Istället dök nya projekt upp: Novellantologin och
Catahyaskivan. Pga detta beslutade styrelsen att föreslå en budgetrevidering, vilken
röstades igenom under stormötet i november.
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Intäkter
Vår största inkomstkälla är medlemsbidragen från Sverok. Under 2005 fick vi in
bidrag för två år: 2004 och 2005.
Catahya har under året har haft försäljning; Novellsamlingar och T-shirts.
Reklamen som syns på catahya.net har dragit in en liten summa pengar.
(Inbetalningen dock inte skett än)
Intäkter
3100 Reklam
3111 IRL-Intäkter
3010 Försäljning
3980 Erhållna Bidrag
S:a rörelseintäkter

Utfall 2005
0
5633
1110
67 820
74 563

Budget
1200
0
1100
24 700
27 000

Budg Avv
-1200
5633
10
43 120
47 563

Utgifter
Catahyas största kostnad är IRL-verksamheten.
Produktionen av novellantologin och Catahya-skivan är i full gång, men då
betalningen av projekten dröjer lite så fryses kontot ”Produktion” till 2006 års budget.
Hemsidekostnaderna är lägre än beräknat tack vare ett byte till ett billigare
abonnemang.
Direkta kostnader
4100 IRL-verksamhet
4101 Lajv
4102 Produktion
4103 Övrigt
S:a Direkta kostnader
Bruttovinst

-12 958
0
0
-2 844,33
-15 801,83
58 761,17

-12 000
0
-16 000
-1 000
-29 000,00
-2 000,00

-958
0
16 000
-1 844
13 198,17
60 761,17

Övriga externa kostnader
6110 Administration
6230 Hemsidekostnader
S:a externa kostnad
Rörelseresultat
Resultat efter fin. poster
Beräknat resultat

-220
-4 985
-5 205
53 556,17
53 556,17
53 556,17

-500
-7 000
-7 500
-9 500,00
-9 500,00
-9 500,00

280
2 015
2 295
63 056,17
63 056,17
63 056,17

Överskottet
Pga inbetalningar av två års medlemsbidrag (2004 och 2005) från Sverok blev
överskottet mycket större än väntat.
Bilaga D – Revisionsberättelse
Revisionen omfattar räkenskapsåret 1/1-31/12 2005
Undertecknade, som är av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska
räkenskaper och förvaltning för år 2005, får efter fullgjort uppdrag avge följande
revisionsberättelse.
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Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra
handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning.
Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under
året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag
ur räkenskaperna. Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning
tillstryker vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2005.
Yenie Hansson
Ekonomisk revisor

Johan Sandberg
Verksamhetsrevisor

Bilaga E – Verksamhetsplan

Catahya 2006
Catahya är en förening vars syfte är att främja fantasy och spel, någonting vi kommer att
sträva efter i större skala än någonsin tidigare. Under året kommer vi ge ut en ny antologi och
få upp en ny och bättre version av hemsidan. Vi kommer att lansera en lajvchatt, ge
medlemmarna möjligheten att skapa specialinriktade gillen och vi ska arbeta för att stora delar
av verksamheten ska bli mer öppna än tidigare för att fler ska kunna bidra i den omfattning de
känner för att bidra med någonting. Den Catahyasponsrade skivan Chain of Command med
bandet Broken Dagger kommer att komma ut på marknaden, och någonstans i Catahyas
mörker ska det smidas planer om en storslagen fantasykongress. 2006 kommer att bli ett
väldigt bra år för Catahya! Vi kommer att sträva efter att komma med fler nyheter,
recensioner och artiklar än förra året, att hålla jättemånga roliga IRL-träffar med olika teman
och att Catahya ska ha någonting som får alla fantasyälskare att vilja stanna.

Medlemmarnas inflytande
Catahya är en demokratisk förening och demokratin är någonting som alltid kan utvecklas och
förbättras. Årets mål på den punkten är att ge medlemmarna mycket mer inflytande än
tidigare. Ett steg i denna riktning har gjorts redan i samband med den nya versionen av
hemsidan, där förslag och diskussioner kring både övergripande delar och detaljer har
uppmuntrats kraftigt och lagts till kodarplanerna. Fler medlemmar än någonsin har varit med
och kommit med önskemål kring ett projekt, och faktiskt fått igenom dem utan att någon tyckt
att det varit konstigt eller dumt! Vi kommer att sträva efter att använda oss mer av detta,
kanske pröva på medlemsomröstningar och se till att det hela tiden finns en öppen dialog
mellan styrelsen och medlemmarna i viktiga frågor. Att se till så att det utvecklas ett bra
system för internetomröstning till årsmötet kommer också att vara högprioriterat.
En annan sak som det kommer att arbetas på är att se till så att medarbetarna får mer makt
över det de arbetar med. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna att vi har förtroende för
dem, och se till så att de själva kan bestämma över sina arbetsuppgifter (inom rimliga gränser
givetvis, vi räknar inte med att kodarna ska gå in och skriva recensioner av koden på
hemsidan!). Ett bra exempel är den reform som redan genomförts, som gör att
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skribentgruppen tillsammans bestämmer vilka som är tillräckligt duktiga för att få skriva för
Catahya. Förhoppningen är att alla som arbetar med Catahya ska känna sig delaktiga i
någonting större än bara sin enskilda uppgift – att alla ska känna att deras åsikt betyder
någonting.

Initiativtagande
Ett av de stora målen det här året blir att bli bättre på att uppmuntra initiativ från
medlemmarna. Styrelsen måste visa sig som ett hjälpmedel och inte en begränsning! Det ska
bli lättare att söka pengar till IRL-träffar. Vill man sköta en avdelning eller en del av en
avdelning på hemsidan ska det gå lätt att få denna och, exempelvis via ett gille, sköta den
själv. Vill man arbeta med en CD eller ett spel ska Catahya assistera. Att skapa möjligheter
blir styrelsens främsta ledstjärna under 2006. Det är medlemmarna som gör Catahya – och
Catahya kan gå oerhört långt om vi så bara tar till vara en tiondel av allt det engagemang och
de idéer som finns!

Förberedelser inför framtiden
Catahyas ekonomiska framtid är i nuläget väldigt osäker, och det är därför bra att redan nu
börja fundera på andra huvudfinansiärer än Sverok. Anledningen till detta är att ändrade
bidragsregler kan komma att göra så att vi inte får några pengar för medlemmar som inte har
betalat en viss summa i medlemsavgift till föreningen. Frågor som måste tas upp till
diskussion är bland annat den om medlemsavgift och hur man löser detta i praktiken. I
samband med detta har många ställt sig frågan om det kanske inte är dags för föreningen och
hemsidan att skiljas åt, ett beslut som även det måste föregås av många och långa diskussioner
och noggrann planering. Styrelsen måste se till att det tas fram förutsägelser för vad som kan
hända och att en plan tas fram för hur föreningen kan lösa de eventuella problem som uppstår.
Vi kommer i samband med detta att bygga upp ett register med projektfonder som vi kan söka
medel från för att bekosta alla de projekt som ligger på ”det här vore kul!”-listan. Att fixa
andra ”bra att ha”-register, med till exempel listor över bra IRL-lokaler eller tips och råd till
föreningens olika förtroendevalda kommer att vara en annan uppgift. Till råga på allt kommer
den nya versionen av hemsidan att komma upp, en sida som kommer att vara mycket bättre än
den nuvarande rent kodmässigt och därmed väldigt mycket lättare att uppdatera och sköta i
framtiden.

Medarbetare
Medarbetarna är viktigast. Catahyas kärna. Det är dessa som lockar besökare, det är dessa
som håller Catahya levande och det är dessa som i stor utsträckning behåller stämningen på
Catahya. Den dag då alla våra medarbetare är stolta över Catahya och sitt arbete så kommer
också föreningen att uppvisa en enorm styrka. Medarbetarnas stolthet är nyckeln till nöjda
besökare och god publicitet. Vi måste under året som kommer bli väldigt mycket bättre på att
visa uppskattning. Många som arbetat för Catahya har känt att de inte fått någonting annat än
skit tillbaka, och det är en känsla som inte ska få förekomma. Vi måste framförallt bli bättre
på att uppmärksamma de som arbetar bakom kulisserna, och som bidrar med väldigt mycket
som inte ens syns för de vanliga medlemmarna. Att försöka ordna speciella förmåner åt dem
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som arbetar hårt för sidan är också någonting att sträva efter – är man aktiv skribent så kan
man kanske få hem ett recensionsexemplar lite då och då och är man kodare kanske en flaska
Cola är mer givande. Vi ska bli bättre på att dela ut morötter, på att peppa och engagera våra
aktiva medlemmar och på att se till så att alla trivs med det arbete de utför.
Att nyrekrytera till dessa poster är en annan sak som blir viktig under året. Idag är det väldigt
många som sitter på tre eller fyra stolar, och väldigt många duktiga medlemmar som inte är
med i någon arbetsgrupp alls. Styrelsen ansvar blir att se till så att alla som vill hjälpa till med
någonting har möjlighet att göra det, i större eller mindre skala.
Bilaga F – Budget
Inkomster
Bidrag
Försäljning
IRL
Medlemsavgift
Reklam
Summa inkomster

Budget 2006
50 000
12 000
3 000
0
2 000
67 000

Utfall 2005
67 820
1 110
5 633
0
0
74 563

Budget 2005
24 700
1 100
0
0
1 200
27 000

Utgifter
Administration
Belöningar & priser
Hemsida
IRL-verksamhet
Novellstipendium
Produktion
Styrelsen
Övrigt
Summa utgifter
Resultat

Budget 2006
3 000 (1000)
2 000
15 000 (7000)
10 000
5 000
20 000
3 500
1 500
50 000
17 000

Utfall 2005
220
0
4 985
12 958
0
0
0
2 844
21 007
53 556

Budget 2005
500
0
7 000
12 000
0
16 000
0
1 000
36 500
-9 500

Bilaga G – Riktlinjer för avstängning
För att undvika problem med diskussion om avstängning av enskild medlem föreslår jag att
varningssytemet utvidgas. På den tredje varningen som systemet är idag följer en avstängning.
Mitt förslag på utvidgning är att:
Den tredje avstängningen från hemsidan medför direkt avstängning från föreningen. (Se
kapitel II § 6 i föreningsstadgan.)
Medlemmen har, efter 9 varningar och 2 avstängningar, tydligen inte som avsikt att följa
Catahyas regler och stadgar och försummat sin chans att vara medlem i föreningen Catahya.
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