Raison D’êtres Årsmöte 2022
Tid: 30:de Januari kl: 16:00

Plats: Raison D’êtres Discordserver - Helt online
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Verksamhetsberättelse
2021 blev det verksamhetsår det blev, och var det verksamhetsår det var. Coronapandemin
släppte inte världen ur sitt grepp. Mitt i allt detta ville vi sjunga karaoke. Hur gör man det?
Tja, man löser det. Raison D'être har under 2021 övergripande bedrivit sin verksamhet online.
Det har fungerat bra, och har hjälpt oss hålla hoppet uppe i dessa tider.
Stabilitet har varit en av våra starka sidor tack vare våra styrelsemedlemmar som orkar hålla i
vår karaokestream. En gång i veckan har vår discord-server blivit en plats för skönsång, så att
våra medlemmar kan njuta av karaoke utan konvent. Det har varit varierande uppslutning från
vecka till vecka, men alla som varit med har spridit god stämning med pepp för föreningen.
Vår discordserver var även plats för en utmaning att göra nya karaokefiler. Genom denna
utmaning m.m. utökat vår databas ännu mera. Med två stycken uppdateringar av vår lista har
vi fått över 250 sånger som aldrig kunnat sjungas förut hos oss. Som ordförande har fler
sånger i listan varit en av mina ledord. Därför vill jag tillägna ett hjärtligt tack till alla som
bidragit. Raison D’être har Sveriges mest imponerande databas av karaokefiler tack vare er.
En, eller elva, låtar i taget behåller vi den titeln, tillsammans!
I den verkliga världen blev det ett fysiskt event i år. Vi medverkade på ChibiCon 2021 precis
när restriktionerna och smittan lättade. Vårt sedvanliga karaokerum var mycket uppskattat.
Det märktes dock när det hölls, för alla hade mask på sig.
Förhållandevis har året gått väldigt bra. Som avgående ordförande vill jag inte önska nästa
års styrelse annat än väl, och att vi fortsätter göra Raison D’être till vad det kan bli. Vi kan bli
mycket, och bara vi håller ihop tillsammans kommer det inte gå annat än åt rätt håll.

…………………………………………
Maria Pohjanvuori, Ordförande

Ekonomisk berättelse
Raison d’être påbörjade året med nedsatt verksamhet på grund av den fortsatta
Corona-pandemin.
Veckomöten online via discord har fortfarande kunnat genomföras men omkostnaderna för
detta har varit låga.
Budgetposterna för 2021 har varit nedsatta då omkostnaderna beräknades bli lägre än 2020.
Det ekonomiska arbetet har till stor del varit i dvala på grund av detta. Bokföring samt
medlemshantering har genomförts vid behov.
Som kassör har jag, Melinda Lundquister, bokfört de löpande uppgifter genom det nuvarande
systemet som genomfördes under 2017 och har försökt komma så nära god redovisningssed
som jag kunnat.
Budgetuppföljning
Budgeten:
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Medlemsavgifter
Styrelse
Server & Domän
Bankutgifter
Material / Hårdvara
Reseersättning

Ut

Under 2021 har Raison d’être haft ett överskott och har därmed kunnat slippa oroa sig för
utgifter i samband med materialinköp och liknande. Överskottet efter årets verksamhet ligger
högre än beräknat och ger oss goda investeringsmöjligheter för nästa år om detta önskas.
Medlemsavgift har, via årsmötet 2021, bestämts till att fortsätta vara 50 kr per medlem under
detta år.
På grund av den fortsatta pandemin så har våra veckomöten hanteras online via våran discord
vilket lett till att våra omkostnader fortfarande ligger på noll i event-spalten.
Som förening lider Raison d’être ingen ekonomisk risk och har kunnat hålla i nätbaserade
event. Styrelsen kan inför nästa år med gott samvete starta igång både nya och gamla
aktiviteter i föreningens syfte och för deras medlemmar. Rekommenderat är att nästa styrelse
ser på ett inköp för uppdatering av ny huvudkaraokedator då nuvarande huvuddators
kapacitet är på nedgång.

........................................................................

Melinda Lundquister, Kassör för Raison d’être

Revisionsberättelse 2021
Jag, Otto Myhrberg, har som revisor för Raison d’être under 2021 gått igenom bokföringen och
hanteringen av denna. Styrelsens protokoll har även blivit genomgångna och vi ser inte heller några
brister i hanteringen.
Därför yrkar vi på ansvarsfrihet för hela styrelsen under 2021.

........................................................................
Otto Myhrberg

Verksamhetsplan
Vision
Raison d’êtres vision är att vara den största föreningen i norden för karaoke och östasiatisk musik.
Raison d’être ska också ha en stor och uppdaterad databas så att alla ska hitta något de vill sjunga.

Långsiktiga mål
Inom fem år ska Raison d’être:
● Vara förstahandsalternativet för att arrangera karaoke för samtliga konvent och liknande
arrangemang i Sverige. Konventen ska även känna till hur de kan kontakta Raison d’être.
● Utökat medlemsantalet, framförallt fått in nya medlemmar under 25 år. För att kunna få
bidrag från Sverok.
● Arbeta för att ständigt utöka databasen.

Raison d’êtres mål för verksamhetsåret 2022
PR/Marknadsföring
För att uppnå målet med att vara förstahandsval hos konvent i Sverige ska Raison d’être arbeta med
PR och marknadsföra föreningen. Raison d’être kommer också att arbeta för att synas utåt genom att
vara mer aktiv på sociala medier och dela ut flyers på event där Raison d’être är närvarande.

Dokumentation
Raison d’être kommer under detta verksamhetsår sätta upp rutiner för dokumentation och
dokumentera vad föreningen arbetar med under året. Detta för att underlätta för nya medlemmar att
sätta sig in i arbetet.

Styrdokument
Raison d’être ska under verksamhetsåret 2022 gå igenom och uppdatera föreningens styrdokument
stadgar inför verksamhetsåret 2023.

Utöka databasen
Raison d’être kommer under kommande verksamhetsår fortsätta att utöka karaokedatabasen.
Föreningen skall hålla minst ett öppet online evenemang där våra medlemmar bjuds in att skapa fler
karaokefiler. En viss prioritet bör läggas på nya sånger.

Framgångsfaktorer
För att lyckas med detta har Raison d’être engagerade medlemmar som bryr sig om föreningen och
vägrar låta den dö. Föreningen har också ekonomiska resurser genom medlemsavgifter.

