Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2012
Datum: onsdag 20/3-2013 kl. 18.00
Plats: Föreningslokalen, Kulturskolan, Källarplan
Pärlgatan 7a
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[snabela]svartagalten.se
senast den 18/3 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 den 16/3.
Välkomna!

Verksamhetsberättelse – 2012
Lajvgruppen
Lajvdelen av Svarta Galten har under verksamhetsåret arrangerat lajvet Kastaria 2012 – Till
dagen jag dör, del 1. Arrangörsgruppens avsikt med lajvet var vid lanseringen att
arrangemanget skulle vara kampanjavslutningen för Kastariakampanjen. Tyvärr kände
arrangörsgruppen att det inte fanns tid och energi att göra ett värdigt avslut och valde därför, i
samråd med styrelsen, att dela upp lajvet i två delar.
Del ett gick av stapeln och var ett mycket lyckat arrangemang med ungefär 200 deltagare. Det
var det första storlajv som arrangerats av Svarta Galten som inte ägt rum på det gamla
området utanför Lanehöjdens gård.
Under slutet av verksamhetsåret har lajvgruppen inlett arbetet med det lajv som ska bli
kampanjavslutningen, Kastaria 2013 – Till dagen jag dör, del 2.

Områdesgruppen
Ett fåtal möten har genomförts under verksamhetsåret, detta på grund av avvaktande av nytt
område.
Många områden undersöktes i vår omnejd, men det var två områden som vi började arbeta
kring. Dessa områden var på Finnåkers kursgård utanför Lindesberg och Stockforsen utanför
Karlskoga.
Vad hände med Finnåkerprojektet?
Vi fick tillåtelse att bygg en by precis vid en insjö. Markägaren, Västerås stift, skulle ta ner
skog för att lämna plats åt vår nya by. Under tidens gång kom vi fram till att det inte skulle bli
ett hållbart projekt rent tidsmässigt eller ekonomiskt. Med andra ord tackade vi för oss på
Finnåker.
Stockforsen blev lajvområdet inför Kastaria 2012. Det fanns en tanke hos en del av oss att
uppföra något permanent. Dessutom fick vi ett klartecken från markägaren att bygga
permanent. Även detta ligger på is till framtiden på grund av tid och ekonomi.
För övrigt genomfördes det en del rivning på det gamla området. Dock är det otroligt mycket
som kvarstår.

Ungdomsgruppen
Vi har arbetet med färdigställandet av lokalen, fått tillgång till två nya rum som kom att bli
Warhammer-rum samt pysselverkstad. Det kvarstår fortfarande mindre renoveringsbehov men
de tidigare större problemen som förbättrad elförsörjning och fungerande Internet är nu
ordnade. Vi har genomfört flera inköps- som renoverings- och städdagar.

Vår vanliga verksamhet med öppet varje tisdag, torsdag samt varannan onsdag har fortgått för
ungdomar mellan 11-25 år. Varje torsdag träffas ”Torsdagsgruppen” vars verksamhet riktas
mot tjejer i första hand.
Vi har fortsatt arbeta för att våra ungdomar själva ska lära sig att ta ansvar för såväl varandra,
ordinarie verksamhet som för mindre arrangemang. Ett första steg har varit att skicka
ungdomsledarna på utbildningar med NBV i Örebro, såväl cirkelledarutbildning som kick-off.
Ungdomsledargruppen har på egen hand haft ett fåtal ledarmöten under hösten 2012.
Vi har haft fyra riddardubbningar tillsammans med Svenska kyrkan. Dubbningarna är ett antimobbingprojekt som Svenska kyrkan driver.
Spelveckan vecka 44. Diverse spel och LAN. Lite för få deltagare, men det berodde på för
dålig marknadsföring. Vi blir bättre till nästa gång.

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt ett antal gånger under verksamhetsåret. Styrelsen har också haft
möten där verksamhetsgrupperna har deltagit. I några fall har inte samtliga ledamöter i
styrelsen kunnat närvara vid sammanträden. Dock har styrelsen varit beslutsmässig vid
samtliga sammanträden.

Verksamhetsplan – 2013
Områdesgruppen
Rivning på gamla området kommer att fortsätta. Arbete på det hyrda området, vid
Stockforsen, inför årets lajv kommer också att pågå.

Lajvgruppen
Under verksamhetsåret 2013 kommer det sista lajvet i Kastariakampanjen att gå av stapeln.
Lajvet är planerat att äga rum den sedvanliga helgen efter midsommar på samma område som
2012. Hela verksamheten under det kommande verksamhetsåret kommer att vara fokuserad
på det lajvet. Lajvgruppen kommer under året att genomföra gruppmöten och arbeta på det
hyrda området.

Ungdomsgruppen
Ungdomsverksamheten ska ha öppet minst en dag i veckan med planerad verksamhet.
Verksamheten kan också vara öppen för fri aktivitet mer än en gång i veckan med ledares
tillsyn. Planerad verksamhet bör främst inriktas på spelaktiviteter.
Ungdomsverksamheten ska satsa på att genomföra studiecirklar i samverkan med
studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet). Studiecirklarna ska i så stor
utsträckning vara ett led i föreningens syfte – levande rollspel, annan spelverksamhet och i
övrigt vad som utvecklar verksamheten och dess deltagare.
Ungdomsverksamheten ska försöka att planera, genomföra och redovisa minst två (2)
datorspelsevenemang (så kallade ”LAN-partyn”) för verksamhetens deltagare.
Ungdomsverksamheten ska planera, genomföra och redovisa Sveroks nationella spelvecka,
som inträffar vecka 44.
Gruppen har även tackat ja till Karlskoga kommun att delta under Karlskogas föreningsdag
den 7/9. Funderar även på att delta under ungdomsmässan i Folkets Hus under våren.
Mindre arrangemang som pulkaåkning, muffinsbakning osv planeras att genomföras under
året.
Ungdomsledarna ska aktivt verka för att rekrytera fler deltagare till verksamheten, och vid
behov delta vid styrelsemöten och tillsammans med styrelsen planera verksamheten för
deltagarnas bästa upplevelse.

Styrelsen
Styrelsen ska sammanträda minst fem (5) gånger under verksamhetsåret. Styrelsen ska arbeta
tillsammans med verksamhetsgrupperna för att fortlöpande gå igenom verksamheten.

Motion
Av Tobias Högström

Ändring av stadgar
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.”

Motion
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.

