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Ungdoms möte 9 september 
 

 

 

1: Mötesordförande Mikael Kylvik öppnar mötet 

 

2: Föregående mötesprotokoll 

    Mötet gick igenom förra mötesprotokollet. 

 

3: Lokalen 

- Ungdomsledarna har gjort en rutinändring av städningen av lokalen med goda resultat 

- Föreningen har fått ett kylskåp av Kristinehamnsmedeltidsgille, Anders ordnar med 

transport från Kristinehamn snarast. 

- Diverse inköp har genomförts till lokalen bl.a. en ny dammsugare, kuddar till 

biorummet, plädar, nya mattor och blandade småprylar. 

- Nya sorter godis har inhandlats till lokalen. 

- Hyllplan till warhammer skall köpas in. 

- Den 26/8 var det en pysseldag där tre personer gjorde iordning biorummet, bytte tyg 
osv. 

 

4: Internet 

Det har inhandlats internet till lokalen. Ett mobilt bredband upp till 80 mb/s. Vi är bundna i 

24 månader, en kostnad på 4200 kr/år. 

 

5. NBV 

Mikael Kylvik, Ellinor Eriksson och Christoffer Otter var på kickoffen med NBV. Det var 

en bra kväll. Vår förening är välkänd hos NBV och vi fick mycket beröm. NBV vill att 

ungdomsgruppen vid något tillfälle spelar upp pjäsen för riddardubbningar för dem. 

 

6. Inkommande post 

- Vi har fått mail från Kyrkan i Kristinehamn som undrar om vi vill hålla i en 

upplevelsevandring i Åmål, nej tackar nej till detta pga. avstånd och andra praktiska skäl 

men Elin ska kontakta kyrkan och erbjudande mindre arrangemang, t.ex. en vandring i 

Kristinehamn. 

- Vi har fått en inbjudan till en turnering i kortspelet Magic the Gathering av föreningen 

Kraken, i nuläget finns det ingen i föreningen som spelar varav det inte är aktuellt att delta. 

 

7. Riddardubbning 

Den 8/11 är det dags för en dubbel riddardubbning samman med Kyrkan i Karlskoga, kl. 

17.00 samt 18.30. Ellinor Eriksson och Kristina Nordengen ansvara för dessa.  

 

8. Reklam 

Tjejerna som håller i Torsdagsgruppen ska undersöka om de får göra reklam för föreningen 

i skolorna i Karlskoga. 

Det finns önskemål om att köpa in t-shirts och andra reklamföremål. Anders tar fram 

prisförslag. 
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9. Övrigt 

- Föreningslokalen ska städas efter varje verksamhet! Alla ska hjälpas åt men det är 

ledarnas ansvar att det görs 

- Vi ska öppna nätverket i föreningslokalen så det blir öppet för alla 

- Vi diskuterar problem vid inköp av dricka och godis till lokalen, det är jobbigt att köpa in 

då så få har tillgång till bil 

- Kioskkassan ska skötas och kontrollräknas av Veronica Thunberg och Ellinor Eriksson. 

 

10. Nästkommande möte 

Nästa möta blir den 7/10 kl. 14.00 

 

11. Mötesordförande Mikael Kylvik avslutar mötet 

  

  

 

Vid tangentbordet: 

Anders Söderström 

 

 

 

 

 

 


