
Kallelse till årsmöte
 
 
Svarta Galten kallar härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2010/2011.
 

Datum: 29 oktober 2010 klockan 14.00
Plats: Föreningslokalen 
 Kulturskolan, källarplan
 
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 
http://www.svartagalten.se/foreningen/dokument.shtml innan årsmötet.
 
Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäle
senast lördagen den 22/10 så vi vet hur många som tänker komma och vi bjuder på fika. Detta 
så att vi vet att vi kan göra plats för alla.
den 22/10.  
 
Välkomna! 

www.svartagalten.se 
info@svartagalten.se 

Kallelse till årsmöte 

Svarta Galten kallar härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2010/2011.

2010 klockan 14.00 

källarplan (Pärlgatan 7 A, Karlskoga) 

Fastställande av röstlängd 
 

Fastställande av dagordning 

Avstängda medlemmar/deltagare 

Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och andra dokument som är 
viktiga kommer att finnas tillgängliga på 
http://www.svartagalten.se/foreningen/dokument.shtml innan årsmötet. 

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info[at]svartagalten.se 
senast lördagen den 22/10 så vi vet hur många som tänker komma och vi bjuder på fika. Detta 
så att vi vet att vi kan göra plats för alla. Sista datum för inskickande av motioner är lördagen 

 

Svarta Galten kallar härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2010/2011. 

Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och andra dokument som är 

svartagalten.se 
senast lördagen den 22/10 så vi vet hur många som tänker komma och vi bjuder på fika. Detta 

Sista datum för inskickande av motioner är lördagen 



Styrelseförslag
 
Stadgeändring – ändring av verksamhetsår och sista datum för årsmöte
 
Svarta Galten har under en tid haft ett verksamhetsår som sträckt sig från 
31 augusti. Anledningen till att det
ekonomiska arbetet efter ett större arrangemang. I föreningens verksamhet passade det bättre 
att avsluta verksamhetsåret i slutet av
 
Att verksamhetsåret sträcker sig
sig skapa andra problem för föreningen då Sverok (Sveriges roll
Karlskoga kommun och NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) har verksamhetsår 
som sammanfaller med kalenderår. Detta har krånglat till vår redovis
samarbetspartners. 
 
Föreningen borde alltså anpassa sitt v
själv.  
 
 
Härmed föreslås därför att årsmötet beslutar:
 
- att föreningens verksamhetsår 

den 1 januari till den 31 december.
 

- att ändra datum för när ordinarie årsmöte senast ska ha hållits, till den 31 mars. 
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förslag 

ändring av verksamhetsår och sista datum för årsmöte

Svarta Galten har under en tid haft ett verksamhetsår som sträckt sig från 1 september till
till att detta en gång i tiden beslutades var för att förenkla det 

ekonomiska arbetet efter ett större arrangemang. I föreningens verksamhet passade det bättre 
sluta verksamhetsåret i slutet av sommaren.  

sträcker sig över två kalenderår, så kallat brutet räkenskapsår
sig skapa andra problem för föreningen då Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund), 
Karlskoga kommun och NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) har verksamhetsår 

kalenderår. Detta har krånglat till vår redovisning till våra 

Föreningen borde alltså anpassa sitt verksamhetsår till andra aktörer för att underlätta för sig 

därför att årsmötet beslutar: 

verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och därmed sträcker sig från 
1 januari till den 31 december. 

tt ändra datum för när ordinarie årsmöte senast ska ha hållits, till den 31 mars. 
 

 

ändring av verksamhetsår och sista datum för årsmöte 

1 september till 
var för att förenkla det 

ekonomiska arbetet efter ett större arrangemang. I föreningens verksamhet passade det bättre 

räkenskapsår, har visat 
och konfliktspelsförbund), 

Karlskoga kommun och NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) har verksamhetsår 
ning till våra 

för att underlätta för sig 

d sträcker sig från 

tt ändra datum för när ordinarie årsmöte senast ska ha hållits, till den 31 mars.  



Verksamhetsberättelse
 
Ungdomsgruppen 
 
Svarta Galtens ungdomsverksamhet har under 
gruppträffar i föreningslokalen varje tisdag och även onsdagar under 
träffarna har varierat men har officiellt varit 18
alla då intresse funnits när ledare funnits att tillgå.
 
Dessvärre har flytten till ny lokal under mars månad, drabbat ungdomsgruppen hårt,
omfattande renoveringsarbete krävts för att få lokalen till den standard som
ungdomsverksamheten ska kunna fungera för den mängd intressen och besökare lokalen 
behöver kunna utfodra. En markant dipp av besökare har efter flytten gjort a
nya lokalen gått aningen långsammare än förväntat. 
 
Ungdomsverksamheten har under verksamhetsåret gen
tillsammans med Svenska kyrkan. Själva riddardubbningen är avslutningen på ett 
antimobbningsprogram där fjärdeklassare som bevis på genomförd utbildning dubbas till 
riddare.  
 
De av ungdomsverksamhetens ungdomar 
fick i slutet av 2010 välja ett resmål att besöka under en dag, som be
Man valde Gustavsviks äventyrsbad. Resan till äventyrsbadet betalades av Svarta Galten och 
även inträdet till själva badet för 
valde att följa med fick resan men 
 
Under december månad hölls en temakväll med pepparkaksbakning. Något som uppskattades 
av alla berörda. "Mjölkriget" som det hela avs
med. Vi avslutade höstterminen med den sedvanliga julgröten och givetvis tillhörande 
skinkmackor. Ca 30-35 ungdomar
 
I början av januari anordnades en pul
fika togs med av deltagarna själva.
 
 
Lajvgruppen 
 
Lajvavdelningen i Svarta Galten har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet i begränsad 
omfattning. Inga lajv har arrangerats och lajvgruppen
Dock har arbetet med den sista delen i Kastariakampanjen inletts och lajvgruppen har därför i 
slutet av verksamhetsåret arbetat med förberedelsearbetet inför det. Lajvgruppen har även 
deltagit på flera rivningshelger och arbetat med rivningen av byn.
 
En representant från föreningen var på medeltidsveckan på Gotland vecka 32 och 
marknadsförde den sista delen i Kastaria
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Verksamhetsberättelse 

Svarta Galtens ungdomsverksamhet har under verksamhetsåret 2010-2011 haft regelbundna 
gruppträffar i föreningslokalen varje tisdag och även onsdagar under jämna veckor. Tiden för 
träffarna har varierat men har officiellt varit 18.00-20.00. Lokalen har i övrigt varit öppen för 

ts när ledare funnits att tillgå. 

Dessvärre har flytten till ny lokal under mars månad, drabbat ungdomsgruppen hårt,
mfattande renoveringsarbete krävts för att få lokalen till den standard som

kunna fungera för den mängd intressen och besökare lokalen 
n markant dipp av besökare har efter flytten gjort a

gått aningen långsammare än förväntat.  

har under verksamhetsåret genomfört flertalet s.k. riddardubb
yrkan. Själva riddardubbningen är avslutningen på ett 

antimobbningsprogram där fjärdeklassare som bevis på genomförd utbildning dubbas till 

ungdomsverksamhetens ungdomar som varit med och hjälpt till vid dessa dubbningar 
fick i slutet av 2010 välja ett resmål att besöka under en dag, som belöning för deras arbete. 

valde Gustavsviks äventyrsbad. Resan till äventyrsbadet betalades av Svarta Galten och 
a badet för de som varit med på dubbningarna. Andra medlemmar som 

följa med fick resan men inte inträdet betalt. 

Under december månad hölls en temakväll med pepparkaksbakning. Något som uppskattades 
av alla berörda. "Mjölkriget" som det hela avslutades med var dock något som vi 

Vi avslutade höstterminen med den sedvanliga julgröten och givetvis tillhörande 
ungdomar deltog under avslutningen och även ett flertal ledare. 

anuari anordnades en pulkaåkningsdag. Svarta Galten stod för ved till grillen och 
fika togs med av deltagarna själva. 

Lajvavdelningen i Svarta Galten har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet i begränsad 
omfattning. Inga lajv har arrangerats och lajvgruppen har inte deltagit på några arrangemang. 
Dock har arbetet med den sista delen i Kastariakampanjen inletts och lajvgruppen har därför i 
slutet av verksamhetsåret arbetat med förberedelsearbetet inför det. Lajvgruppen har även 

r och arbetat med rivningen av byn. 

En representant från föreningen var på medeltidsveckan på Gotland vecka 32 och 
marknadsförde den sista delen i Kastaria-kampanjen. 

 

 

2011 haft regelbundna 
ämna veckor. Tiden för 

Lokalen har i övrigt varit öppen för 

Dessvärre har flytten till ny lokal under mars månad, drabbat ungdomsgruppen hårt, då 
mfattande renoveringsarbete krävts för att få lokalen till den standard som krävs för att 

kunna fungera för den mängd intressen och besökare lokalen 
n markant dipp av besökare har efter flytten gjort att arbetet med den 

riddardubbningar 
yrkan. Själva riddardubbningen är avslutningen på ett 

antimobbningsprogram där fjärdeklassare som bevis på genomförd utbildning dubbas till 

arit med och hjälpt till vid dessa dubbningar 
löning för deras arbete. 

valde Gustavsviks äventyrsbad. Resan till äventyrsbadet betalades av Svarta Galten och 
. Andra medlemmar som 

Under december månad hölls en temakväll med pepparkaksbakning. Något som uppskattades 
lutades med var dock något som vi inte räknat 

Vi avslutade höstterminen med den sedvanliga julgröten och givetvis tillhörande 
deltog under avslutningen och även ett flertal ledare.  

kaåkningsdag. Svarta Galten stod för ved till grillen och 

Lajvavdelningen i Svarta Galten har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet i begränsad 
har inte deltagit på några arrangemang. 

Dock har arbetet med den sista delen i Kastariakampanjen inletts och lajvgruppen har därför i 
slutet av verksamhetsåret arbetat med förberedelsearbetet inför det. Lajvgruppen har även 

En representant från föreningen var på medeltidsveckan på Gotland vecka 32 och 



Områdesgruppen 
 
Under det gångna verksamhetsåret har prioriteten legat på rivningen a
byggt på sedan 2003. Rivningen går långsamt framåt, då det är ett tungt arbete, både fysiskt 
och psykiskt. Det är enormt tråkigt att riva ned det som så många slitit hårt för att bygga upp. 
 
Områdesgruppen har under året haft två möten
och diskuterar olika alternativa områden
 
Områdesgruppen har också letat aktivt efter ett nytt område. Ett flertal områden har besökts 
och kontakt har knutits med olika organisationer och markägare. Många m
väldigt hjälpsamma medan andra har varit mindre mottagliga för diskussion om deras mark.
 
Till den sista delen i Kastaria-kampanjen har områdesgruppen hittat ett område att hyra i 
närheten av det gamla området. 
 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen har sammanträtt en gång i månaden, förutom juli och augusti då inga möten hållits. 
Ett nytt arbetssätt infördes i samband med ingången av verksamhetsåret, och det har fungerat 
tillfredsställande. Tre arbetsgrupper med varsitt område (ungdom, område och lajv)
och fick en ansvarig. Den ansvarige har i sin tur haft kontakt med styrelsen. Arbetssättet har 
fungerat som planerat och styrelsen har varit nöjd. 
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Under det gångna verksamhetsåret har prioriteten legat på rivningen av den lajvby som vi 
byggt på sedan 2003. Rivningen går långsamt framåt, då det är ett tungt arbete, både fysiskt 
och psykiskt. Det är enormt tråkigt att riva ned det som så många slitit hårt för att bygga upp. 

Områdesgruppen har under året haft två möten där vi tagit fram kriterier för ett nytt område 
och diskuterar olika alternativa områden. 

Områdesgruppen har också letat aktivt efter ett nytt område. Ett flertal områden har besökts 
knutits med olika organisationer och markägare. Många markägare har varit 

väldigt hjälpsamma medan andra har varit mindre mottagliga för diskussion om deras mark.

kampanjen har områdesgruppen hittat ett område att hyra i 
närheten av det gamla området.  

r sammanträtt en gång i månaden, förutom juli och augusti då inga möten hållits. 
Ett nytt arbetssätt infördes i samband med ingången av verksamhetsåret, och det har fungerat 
tillfredsställande. Tre arbetsgrupper med varsitt område (ungdom, område och lajv)
och fick en ansvarig. Den ansvarige har i sin tur haft kontakt med styrelsen. Arbetssättet har 
fungerat som planerat och styrelsen har varit nöjd.  

 

v den lajvby som vi 
byggt på sedan 2003. Rivningen går långsamt framåt, då det är ett tungt arbete, både fysiskt 
och psykiskt. Det är enormt tråkigt att riva ned det som så många slitit hårt för att bygga upp.  

där vi tagit fram kriterier för ett nytt område 

Områdesgruppen har också letat aktivt efter ett nytt område. Ett flertal områden har besökts 
arkägare har varit 

väldigt hjälpsamma medan andra har varit mindre mottagliga för diskussion om deras mark. 

kampanjen har områdesgruppen hittat ett område att hyra i 

r sammanträtt en gång i månaden, förutom juli och augusti då inga möten hållits. 
Ett nytt arbetssätt infördes i samband med ingången av verksamhetsåret, och det har fungerat 
tillfredsställande. Tre arbetsgrupper med varsitt område (ungdom, område och lajv) inrättades 
och fick en ansvarig. Den ansvarige har i sin tur haft kontakt med styrelsen. Arbetssättet har 


