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12. Revisionsberättelse
13. Frågan om ansvarsfrihet
14. Verksamhetsplan
15. Motioner
a) Föreningsform
b) Föreningens syfte
16. Medlemsavgift
17. Avstängda medlemmar/deltagare
18. Budget
19. Val av styrelse
20. Val av valberedning
21. Val av revisor
22. Övriga frågor
a) Val av ungdomsledare
23. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för året 2013
Ungdomsverksamheten
Vi har som förut haft öppen verksamhet tisdag och varannan onsdag med inriktning med spel och socialt
umgänge. Lokalen har även varit öppen andra dagar men då när ungdomsledare har haft möjlighet att låsa
upp och närvara.
Vi har haft Riddardubbningar för femteklassare och barn i behov av stöd, som har gått en liten kurs om
mobbning och hur man ska behandla andra. Vi klädde ut oss i medeltida kläder och hade ett litet
teaterspel för barnen och deras föräldrar.
Innan sommarlovet började för våra ungdomar, hade vi en liten avslutning nere vid Näset med
bofferturnering (boffer är ett handgjort vapen av latex). Vi spelade även kubb och grillade.
Under nationella spelveckan v. 44 anordnade vi öppet spelande för alla, dock ej i samarbete med Sverok.
Vi samarbetade med Kulturskolans teatergrupp där vi hjälpte dem att sminka sig till zombies, samt var
med och spelade i deras ”zombie walk”.
Vi har haft Livestreaming av BlizzCon – ett e-sportsevenemang.
Vi anordnade öppet hus för allmänheten för de som ville komma och testa på vår verksamhet.
Warhammer-delen har utökat med ett antal nya aktiva spelare, samt haft en intern turnering.
Vi gjorde i ordning ett pysselrum och anordnade en pysseldag. Man fick komma och måla, virka, sy och
göra vykort m.m.
Många av ledarna har varit iväg på ett möte med kommunen om en trygg och säker förening.
Delar av ungdomsverksamheten har deltagit i olika lajv. Föreningens egna lajv Kastaria 2013, och Tera i
Stråssa gruva, samt andra smålajv.
Under allhelgona anordnades även en återträff med en studiecirkel i effektsminkning och fotografering.
Tillsammans med Lisa Möckelind, studerande på Folkhögskolan i Karlskoga, spelat in en kortfilm. En
filmatisering av en medeltida ballad.
Ungdomarna har även anordnat två mindre ”LAN” i föreningslokalen.
Den traditionella grötavslutningen gick av stapeln i slutet på december och detta år blev gröten neongrön.
Områdesgruppen
Under året har rivning av byn och städning av gamla området fortgått. Det har hyrts containrar för att få
bort gammal takpapp och annat skräp, vi har städat upp på vändplanen som prioritet p.g.a. avverkning av
skog som kommer att ske inom en snar framtid.
Det har under sommaren 2013 genomförts ett lajv som en del byggnationer har uppförts till och som
sedan har rivits och transporterats bort till en uppläggningsplats. Detta skedde med hjälp av funktionärer
från lajvet.

Lajvgruppen
Lajvdelen av Svarta Galten har under verksamhetsåret arrangerat lajvet Kastaria 2013 – Till dagen jag
dör, Slutet. Arrangemanget var den avslutande delen av Kastariakampanjen och satte punkt för en
berättelse som sträckt sig över elva år.
Lajvet var mycket lyckat och de ca 200 närvarande deltagarna bjöds på en värdig avslutning av
kampanjen. Lajvet arrangerades på samma område som hyrdes till Kastaria 2012. Inför lajvet anordnade
lajvgruppen två förmöten med boffer, ett i Karlskoga och ett i Örebro.

Ekonomisk berättelse 2013
Sammanfattning
Verksamhetsåret 2013 budgeterades under årsmötet för 2013 med ett minusresultat. Året har också i
verkligheten gått med minus.
Föreningen gick in i verksamhetsåret 2013 med ett kontokapital på 45 805,01 kr. Vid verksamhetsårets
slut låg kontokapitalet på 26 116,27 kr (inkl 300 kr i handkassa).
Föreningen hade under året inkomster på 76 680 kr och utgifter på 96 099,60 kr.
Här följer en skriftlig redovisning av årets ekonomiska resultat.
Föreningens budget delades in i fyra olika verksamhetsområden;
 Lajv
 Område (lajvområdet)
 Ungdom
 Styrelse
Syftet var att lättare få en överblick över föreningens gemensamma ekonomi, där varje verksamhetsgrupp
skulle få friare tyglar över sin egen budget. Detta har fungerat bra, även om det vid vissa tillfällen varit
svårt att koppla en utgift till en särskild budgetpost.
Exempelvis lajvgruppen som haft utgifter för mat till arrangörer under arbetets gång. Det har saknats en
sådan post i budgeten, men det gör inte att utlägget är fel, utan har snarare varit en svårighet att knyta det
till en budgetpost för verksamhetsområdet. Styrelsen däremot har en post för representation, men
eftersom det är ett annat verksamhetsområde ska utgiften inte knytas till den budgeten.
Ungdomsgruppen
Inkomsterna till föreningen har genererat 17 980 kr. 17 000 kr från Karlskoga Kommun, och 980 kr från
Nykterhetens bildningsverksamhet (NBV).
Utgifterna har varit 18 898,43 kr. Det var budgeterat ett underskott på 2 000 kr, men underskottet blev
mindre än budgeterat – 918,43 kr minus.
Posten verksamhetstillgångar är bland annat spel, och latexvapen som köpts in för verksamheten och som
inte är förbrukningsmaterial.
En utgiftspost, Faraos cigarer latexvapen, delades upp på ungdomsgruppen och lajvgruppen.

Ungdomsgruppen hade i december en riddardubbning för Svenska Kyrkan som skulle genererat en
inkomst på 3 000 kr. Fakturan skickades iväg, men inkomsten hann aldrig komma in innan
verksamhetsårets slut.
Lajvgruppen
Budgeterad inkomst var 100 000 på deltagaravgifter och det hade budgeterats ett nollresultat.
Posten bygg, ändrade jag till övrigt, då det inte var mycket byggomkostnader, men däremot mycket
övrigt.
Lajvets inkomst blev 58 700 kr, och utgifterna blev 65 290,17 kr. Lajvgruppen gick minus med 6 590,17
kr.
Områdesgruppen
Hade budgeterat noll i inkomst, och ett minusresultat på 6 500 kr minus för transporter och containrar.
Områdesgruppen levererade ett minusresultat på 7 207 kr minus där utgifterna enbart var för containrar.
Styrelsen
Hade budgeterat noll i inkomst, och ett minusresultat på 5 500 kr minus för kontorsmaterial, transporter
och representation. Styrelsen levererade ett minusresultat på 4843 kr minus för kontor och representation.
I posten kontor fanns en del pysselmaterial till ungdomsgruppen som styrelsen stod för.

Tobias Högström
Kassör

Verksamhetsplan för året 2014
Ungdomsgruppen
Under detta år så planerar vi att åka till Gustavsvik i Örebro. Detta gör vi för ungdomarna som framförallt
ställt upp på Riddardubbningar, men även för andra medlemmar.
Till våren har vi tänkt ha bofferturnering igen med våra ungdomar, och även för allmänheten, då vi lär ut
hur man fäktas med latexsvärd.
Fler studiecirklar har vi planerat att ha just inom ämnet alkohol och droger, då vi har tänkt att någon
utifrån, t.ex. polis, ska komma på studiebesök.
Vecka 44 ska vi i samarbete med Sverok anordna en spelvecka. Under våren ska vi ha ett öppet hus, för
att visa upp vår verksamhet. I samband med detta ha ett litet lajv med skräcktema.
Vi kommer så klart även ha den vanliga veckoverksamheten med diverse spelverksamhet igång.
Vi ska även försöka att skicka iväg några ungdomar på Warhammer-turnering.
Vi ska undersöka möjligheten att ha fortsatta visningar av e-event som t.ex. BlizCon.
Det planeras genomföra två LAN under året.
Ta del av utbildningar inför Trygg och Säker förening via Karlskoga kommun. Så många medlemmar
som möjligt ska delta under dessa utbildningar.
Områdesgruppen
Under året kommer rivning och städning av gamla området att fortsätta med större prioritering så att vi
kan lämna det bakom oss och kunna koncentrera oss på nya projekt.
Vi kommer även att undersöka möjliga områden för lajv och säkra upp för eventuellt lajv sommaren
2015.

Lajvgruppen
Inga storlajv är planerade för verksamhetsåret. Lajvgruppen avser arragera smålajv tillsammans med
ungdomsgruppen.

Ändring av stadgar
Av Tobias Högström
Föreningens stadgar, paragraf 3 - föreningsform, har lydelsen ”Föreningen är en ideell förening.
Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.”.
Eftersom förbundet har bytt namn, och numer bara heter Sverok, behöver våra stadgar ändras för att ha
samma aktuella lydelse.
Jag föreslår därför att;
Föreningen ska ändra lydelsen i andra meningen i paragraf 3 i stadgarna till ”Föreningen är ansluten till
Sverok.”

Av Styrelsen i Svarta Galten

Ändring av föreningens stadgar

Bakgrund
Svarta Galten är en förening som under de senaste åren genomgått en hel del förändringar. Förändringar
som utvecklat föreningen långt över dess ursprungliga syfte. Från början var föreningen enbart inriktad på
levande rollspel, och den by som föreningen byggt. Syftet var då att främja levande rollspel och att
underhålla och bygga ut byn. Men sedan en tid tillbaka har föreningen istället tvingats avveckla byn.
Ungdomsverksamheten har blivit en väldigt stor del av vad föreningen är idag. Men
ungdomsverksamheten finns inte med i föreningens syfte.
Den inriktning föreningen har nu följer inte dess stadgade syfte. Föreningen har utvecklats och därmed
behöver föreningens stadgade syfte även utvecklas, till vad föreningen har blivit.
Förslag
Styrelsen förslag är;
Att Svarta Galtens stadgade syfte, §4, ändras från den nuvarande lydelsen,
”§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja levande rollspel. Levande rollspel är en form av friteater där
deltagarna träffas och spelar upp en berättelse tillsammans. Föreningen har byggt en medeltida by och
det är ett av föreningens syften att underhålla och bygga ut byn. Föreningen främjar jämställdhet mellan
könen.”
till nedanstående lydelse,
”Föreningens syfte är att främja spel, levande rollspel som alla andra spelformer. Föreningen främjar
verksamhet för ungdomar. Föreningen främjar jämställdhet mellan könen samt hålla drogfri verksamhet”
”Föreningens syfte är att främja olika former av spel, samt verksamhet för ungdomar”
”Föreningens syfte är att främja levande rollspel, och andra former av spel. Föreningen främjar
verksamhet för ungdomar som sysslar med spel och andra aktiviteter som utvecklar ungdomar.
Föreningen främjar jämställdhet mellan könen.”
Motivering
Textens andemening är att hålla föreningens syfte mindre snäv. En lydelse som är för snäv hindrar
föreningens fortsatta utveckling, om föreningen ska hålla sig till dess stadgade syfte. Hitintills har
föreningen gått förbi stadgans lydelse.
Därför anser vi att en bredare lydelse av föreningens syfte är till gagn för föreningen.

Budget för verksamhetsåret 2014
Lajvgruppen
Inkomster
0 kr
Utgifter
0 kr
Resultat
0 kr
Områdesgruppen
Inkomster
0 kr
Utgifter
Transport 1 000 kr
Containerhyra 3 500 kr
Resultat
-4 500 kr
Ungdomsgruppen
Inkomster
Bidrag Karlskoga kommun 17 000 kr
Bidrag NBV 3 000 kr
Riddardubbning 3000 kr
Utgifter
Lokalhyra 7 500 kr
Internet 4 500 kr
Förbrukningsmaterial verksamhet 2 000 kr
Förbrukningsmaterial lokal 1 000 kr
Verksamhetstillgångar 2 000 kr
Transport 3 000 kr
Övrigt 3 000 kr
Resultat
0 kr
Styrelsen
Inkomster
0 kr
Utgifter
Kontorsmaterial 1 500 kr
Övrigt 1 500 kr

Representation 2 000 kr
Resultat
-5 000 kr
Resultat -9 500 kr.

Vad är en ungdomsledare och vad innebär det?
Vi ser gärna en grupp av tjejer och killar, gärna med lite olika delintressen för att få en bra spridning och
utvecklande grupp, alla måste inte vara insnöade på spel men ett visst intresse krävs. Att någon sedan
hellre driver föreningen administrativt och några helst hittar på saker att göra ser vi endast som positivt.
Att vara ledare inom föreningens ungdomsgrupp medför ett ökat ansvar såväl som ökade möjligheter att
få påverka föreningen samt ha roligt kort och gott.
Vi i styrelsen vill tydliggöra att det krävs mer av ungdomsledare än att ”bara” spela spel och låsa upp
lokalen. En grupps sammanhållning handlar om kamratskap, lojalitet, lagande och förmåga att samarbeta.
För att detta ska fungera krävs att alla , var och en i gruppen, bidrar på sitt sätt.
Arbetet bakom detta innebär bl.a.










Ta ansvar och presentera föreningen
Ha kontakt med myndigheter
Regelbundet kolla mailboxen och svara på mail
Sköta FaceBook sidan/hemsidan
Regelbundet delta på möten och utbildningar
Allteftersom dokumentera verksamheten och fylla i underlag för studiecirklar
Hålla god ordning i lokalen, den ska städas, hållas rent och hel
Delta på aktiviteter även om de kanske inte är ens egna största intresse
Inte vara kriminellt verksam eller nyttja droger

Vi har valt att stolpa upp styrkor som vi ser hos en ungdomsledare, det finns inte någon som uppfyller
samtliga, det är inte meningen, men man bör känna igen sig mot flertalet:




















Viss kännedom och intresse av spelhobbyn
Tålamod – stå ut med allt från en tjatig styrelse, busiga ungdomar till trotsiga tonåringar
Social acceptans – alla är välkomna även om man inte tycker om alla eller deras åsikter
Inneha medvetenhet om att det följer ett ”tråkigt” ansvar
Vare en god förebild, tänka sig för vad man skriver på FaceBook, hur man uttrycker sig osv.
Samarbetsvillig – kunna anpassa sig efter föreningens bästa
Vara en god kamrat
Ta ansvar både för sin del som helheten
Att vara tydlig med vad jag känner och tycker
Att vara lojal mot fattade beslut
Att bidra med sånt jag är bra på
Att ha överinseende med andras misstag
Att vara generös och dela med sig
Bidra till god stämning
Att stötta kompisar med problem
Att visa uppskattning för sånt andra gör
Att i god tid meddela om något går snett eller en uppgift inte går att lösa
Att våga säga ifrån
Att be om ursäkt då jag gjort bort mig

Man behöver inte fylla alla punkter men ha ett genuint intresse och vara medveten om att det följer ett
ansvar.

