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Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 – 2011-12-31 
 

Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00  

Plats:  
Föreningslokalen  

Pärlgatan 7a  

Kulturskolan, Källarplan  

691 41 Karlskoga  

 

Dagordning:  
1. Mötets öppnande  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Mötets beslutsmässighet  

4. Val av mötesordförande  

5. Val av mötessekreterare  

6. Val av rösträknare  

7. Val av justerare  

8. Adjungeringar  

9. Fastställande av dagordning  

10. Verksamhetsberättelse  

11. Ekonomisk berättelse  

12. Revisionsberättelse  

13. Frågan om ansvarsfrihet  

14. Styrelseförslag  

15. Verksamhetsplan  

16. Motioner  

17. Medlemsavgift  

18. Avstängda medlemmar/deltagare  

19. Budget  

20. Val av styrelse  

21. Val av valberedning  

22. Val av revisor  

23. Övriga frågor  

24. Mötets avslutande  

 

Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och andra dokument som är 

viktiga kommer att finnas tillgängliga på www.svartagalten.se under ”Dokument” innan 

årsmötet.  

 

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info@svartagalten.se senast 

lördagen den 17/3 så vi vet hur många som tänker komma och så att vi vet att vi kan göra 

plats för alla. Vi bjuder på fika.  

Sista datum för inskickande av motioner är lördagen den 17/3.  

 

Välkomna! 

 

 

http://www.svartagalten.se/
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Verksamhetsberättelse  
 

Ungdomsgruppen 

 

Svarta Galtens ungdomsverksamhet har under verksamhetsåret haft föreningslokalen öppen 

för alla då intresse funnits samt när ledare funnits att tillgå. 

 

Dessvärre har flytten till ny föreningslokal drabbat ungdomsgruppen hårt, omfattande 

renoveringsarbete har krävts för att få lokalen till den standard som krävs för att 

ungdomsverksamheten ska kunna fungera. Vi har arbetat för att slutfört renoveringen och bl.a. 

byggt ett biorum.  

 

Höstterminen avslutades med den sedvanliga julgröten och givetvis tillhörande skinkmackor. 

Ca 30-35 ungdomar deltog under avslutningen och samt ett flertal ledare.  

 

 

Lajvgruppen 

 

Lajvavdelningen i Svarta Galten har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet i begränsad 

omfattning. Arbetet med att arrangera det sista Kastarialajvet ”Till dagen jag dör” inleddes, 

men på grund av bristande tid hos arrangörsgruppen beslutades det att ”Till dagen jag dör” 

inte ska bli avslutningen på kampanjen, utan snarare en epilog till slutet. Detta för att 

arrangörsgruppen inte vill göra ett halvhjärtat avslutningslajv. 

 

 

Områdesgruppen 

 

Det har genomförts ett fåtal rivningar på vårt gamla lajvområde.  

Områdessökandet har genomförts runt Karlskoga utan något resultat men en diskussion har 

inletts med Finnåkers Kursgård och Västerås stift att nyttja deras mark till vårt nya 

lajvområde. Vi inväntar nu ett klartecken från markägaren 

 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen har sammanträtt en gång i månaden  
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Verksamhetsplan 
 

Ungdomsgruppen 

 

Majoriteten av arbetet med färdigställandet av nya lokalen är klart men det finns i dagsläget 

ett flertal mindre problem, som kommer att fortsätta arbetas på under kommande 

verksamhetsår. Exempelvis bättre elförsörjning och fungerande Internet.  

 

Trots dessa problem ska vanlig verksamhet fortgå i möjligaste mån med verksamhet varje 

tisdag och varannan onsdag för ungdomar mellan 11-25 år. Varje torsdag träffas 

”Torsdagsgruppen” som drivs av ungdomarna själva och vars verksamhet riktas mot tjejer i 

första hand. 

 

Nu när verksamheten åter är igång kommer vi att fortsätta arbeta för att våra ungdomar själva 

ska lära sig att ta ansvar för såväl varandra, ordinarie verksamhet som för mindre 

arrangemang. Ett första steg under våren är att tillsammans utse ungdomsledare och hålla 

möten för att utbilda dessa. En kurs kommer att hållas samman med representant från vårt 

styrförbund NBV om hur studiecirklar fungerar och dokumentförs.  

 

Under året kommer det fortsätta genomföras riddardubbningar efter förfrågningar från 

Karlskogas kyrka. Kristinehamns kyrka har önskat samarbete och utbyte ungdomsgrupper 

mellan, hur är ännu oklart. 

Som tack för de ungdomar som deltar vid riddardubbningar kommer speciella arrangemang 

att hållas, under påsklovet kommer de bjudas in till myskväll med film och mat.  

   

Torsdagsgruppen kommer att genomföra en självförsvarskurs för tjejer under tre kurstillfällen 

under marsmånad. Gruppen har även planer finns på att genomföra en övernattning i lokalen 

med skräcktema.    

 

En informationsträff med drogterapeut planera hållas för ungdomarna vid passande tillfälle 

under året.   

 

 

Lajvgruppen 

 

Under verksamhetsåret 2012 kommer ett förlajv till det sista lajvet i Kastariakampanjen att gå 

av stapeln. Lajvet är planerat att äga rum den sedvanliga helgen efter midsommar på ett nytt 

för ändamålet hyrt område några kilometer från det gamla lajvområdet. Hela verksamheten 

under det kommande verksamhetsåret kommer att vara fokuserad på det lajvet och på det 

kommande avslutningslajvet. 

Lajvgruppen kommer under året att genomföra marknadsföringsresor, arbeta på det hyrda 

området och hålla workshops i rekvisitatillverkning. 

 

Områdesgruppen 

 
Vi kommer att fortsätta rivningsarbetet på det gamla lajvområdet. När samtliga byggnader är 

rivna kommer vi att inrikta oss på att ta tillvara det virke som går att ta tillvara på. Vi kommer 

också se till att området är städat innan vi kan lämna det helt och hållet.  
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Styrelsen 

 

Styrelsen ska försöka att sammanträda en gång i månaden tillsammans med gruppledarna 

inom föreningen. Någon gång per år ska styrelsen kalla till medlemsmöten, där samtliga av 

föreningens medlemmar är välkomna.  
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Budget 
 

Ungdomsgruppen 

 

Inkomster: 

Bidrag: 12 000 kr 

Studiecirklar: 5000 kr  

Riddardubbningar: 4000 kr 

 

Utgifter: 

Lokalhyra: 2500 kr 

Resor: 4000 kr 

Förbrukningsmaterial 500 kr  

Utrustning till nya lokalen: 10 000 kr 

(Utrustning kan vara allt från nya soffor, strömkablar, rollspel, tv-spel, film, godis m.m. Kort 

och gott allt som förbrukas och kan tänkas behövas för att göra ungdomsgruppen så lyckad 

som möjligt.) 

 

Lajvgruppen 

 

Inkomster: 

Deltagaravgifter: 30 000 kr 

 

Utgifter: 

Område: 5000 kr 

Paviljongstyg: 5000 kr 

Vatten och sanitet: 5000 kr 

Sjukvård: 500 kr 

Bygg: 500 kr 

Effekter: 4000 kr 

Transport: 2000 kr 

Promotion: 1000 kr 

Mat: 5000 kr 

Web: 2000 kr 

 

 

Områdesgruppen 

 

Inkomster: 

 

Under verksamhetsåret kommer det inte vara så troligt att det kommer in några intäkter.  

 

Utgifter:  

 

Nya området 

Transport: 10 000 kr 

 Bygglov: 6000 kr 

 Övrigt: 3000 kr  
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Gamla området  

Städmaterial: 500 kr 

Transport: 3000 kr 

Övrigt: 1000 kr 

 

 

Styrelsen 

 

Utgifter: 

Kontor: 3000  

 

 

Total inkomst: 51 000 kr 

Total utgift: 73 500 kr 

 


