
 

Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2014 

 

Datum: Söndag den 15 februari kl. 11.00 

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. Verksamhetsplan  

15. Motioner 

a) 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  

 

Vi uppskattar om de som vill komma på årsmötet anmäler sig till info[snabela]svartagalten.se 

eller på FaceBook senast söndag den den 8/2 så vi vet hur många som tänker komma och så 

att vi vet att vi kan göra plats för alla. Vi bjuder på fika. 

Vill du inkomma med motion till mötet? Skicka in via mail senast söndagen den 8/2.  

Vill du komma med förslag och nomineringar till vilka som ska vara ungdomsledare? 

Det finns olika vägar att göra detta: 

1. Du som vill vara anonym: maila till elin[snabela]svartagalten.se eller skicka 

via sms. Ska vara inskickat senast söndagen den 8/2 

2. Lämna under årsmötet men detta blir då inte anonymt utan ett öppet förslag 
 

Omröstning sker sedan anonymt under årsmötet. Alla medlemmar som ska rösta eller röstas in 

måste medverka under mötet.  

 

mailto:elin@svartagalten.se


 
Man har rätt att nominera valfri person, även sig själv, men läs denna text nedan och fundera 

på om personen i fråga är lämplig:  

(Texten finns även på vår hemsida) 

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. 

 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samlade handlingar till årsmöte för verksamhetsåret 2014 

 

Verksamhetsberättelse  

Lajvgruppen 

Lajvgruppen har under verksamhetsåret 2014 varit lite i träda, gruppen har haft möten där ett 

eventuellt lajv har diskuterats men inga direkta beslut fattats.  

Under 2014 har lajvgruppen uppmuntrat medlemmar i Svarta Galten att skapa och driva ett lajv med 

stöd av lajvgruppen, ett lajv började planeras men pga olika omständigheter lades projektet i träda. 

Områdesgruppen 

Under verksamhetsåret 2014 har Svarta Galten under ett fåtal gånger varit ute på det gamla området 

och fortsatt städa efter rivningen av lajvbyn, vi har även tittat på intressanta områden för eventuella 

lajv i framtiden. 

Ungdomsgruppen 

Ungdomsverksamheten har under verksamhetsåret 2014 hållt schemalagt öppet varje tisdag 18:00 - 

20:00, samt experimenterat med andra öppettider, där även torsdagar 18:00 - 20:00 verkar vara 

poppulärast. 

I övrigt har ungdomsverksamheten gått på "sparlåga" då många personliga omständigheter hindrade 

mycket av den planerade kreativiteten inför året. Trots detta så har ungdomsverksamheten gjort en 

hel del som delges här nedan. 

LAN, ungdomsverksamheten har hållt i ett antal LAN för föreningens medlemmar, där diverse dator- 

och tvspel har spelats. 

Rollspelskvällar, föreningens medlemmar har ofta hållt rollspelskvällar med eller utan övernattning i 

föreningens lokaler, främst i form av helgaktiviteter. 

Lajv, medlemmarna ur föreningen har deltagit och förberett sig för ett antal postapokalyptiska 

och/eller militärinspirerade lajv. 

Warhammer, föreningen har utökat antalet warhammer spelare och dessutom skaffat sig ett 

kontaktnät med andra föreningar och aktörer inom hobbyn i närområdet. 

Spelkonvent, är något som föreningen har sysslat aktivt med, Blizzcon, summer-games, tabletop day, 

etc. är konvent som föreningens ungdomar på ett eller annat sätt deltagit i. 

Utöver allt detta har ungdomsstyrelsen hittat ett fotfäste att börja driva verksamhet ifrån med viljan 

om att ta sig an och förbi de problem som uppstått under året. 



 

Styrelsen 

Styrelsen har sammanträtt vid protokollförda möten fem gånger under verksamhetsåret men även 

setts under ledigare former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekonomiskberättelse 

Sammanfattning 
Året har varit ett lugnt år med få ekonomiska händelser. 
 
Föreningen gick in i verksamhetsåret 2014 med ett kontokapital på 26 116,27 kr inkl. kontantkassa på 
300 kr. Vid verksamhetsårets slut låg kontokapitalet på 27 654,20 kr 
 
Föreningen hade under året inkomster på 21 220 kr och utgifter på 19 682,07 kr – ett plusresultat på 
1 537,93 kr. 

 

Vid en första genomgång av årets ekonomi verkade det som att 33 kr saknades, men de 

hittades vid genomgången med revisorn. Med anledning av detta redogör jag för dessa poster 

här nedan. 
 

1402 
Reseersättning betalades ut för en resa till Väse under verksamhetsåret 2013, vid en riddardubbning 
för Svenska Kyrkan. Reseersättningen var ställd på 345,84 kr, med tillhörande kvitto. Utbetalningen 
felade dock med 3 kr för mycket utbetalt – alltså 348,84 kr. Detta upptäcktes vid genomgången med 
revisorn, och bokföringen justerades så att det inte skulle saknas 3 kr. 
 

1414 
En utgift på 255 kr på Pizzeria Charlie, där ordförande Anders Söderström av misstag använde 
föreningens betalkort istället för sitt privata. Något som justerades i december med en inbetalning 
tillsammans med kontantkassan på 300 kr. Dessvärre kommunicerades fel summa till Anders så han 
återbetalade 225 kr istället för 255 kr. Detta löstes med en avskrivning på 30 kr. 
 
Tobias Högström 
Kassör 

Inkomster 

     Bidrag 18 220,00 kr 

  

Ingående saldo 2014 

Riddardubbning 3 000,00 kr 

  

26 116,27 kr 

 
      Totalt 21 220,00 kr 

    
      Utgifter 

   

Utgående saldo 2014 

Förbrukningsmaterial -313,90 kr 

  

27 654,20 kr 

 Internet -4 604,00 kr 

    Kontor -5 377,75 kr 

    Lokal -439,00 kr 

    Lokalhyra -7 500,00 kr 

  

Resultat 

 Representation -1 068,58 kr 

  

1 537,93 kr 

 Resor -348,84 kr Tre kronor felaktigt utbetalat. 

 Avskrivning -30,00 kr Se 1414 

   

Totalt 

-19 682,07 

kr 

  

Differens 

 

    

0,00 kr 

 

      Utfall 1 537,93 kr 

    
 

       



 

Verksamhetsplan 

Lajvgruppen 

Under 2015 kommer lajvgruppen att börja planerna för ett eventuellt medeltida lajv 2016, 

gruppen kommer att även uppmuntra medlemmar i svartagalten att skapa lajv. 

Områdesgruppen 

Under 2015 kommer Svarta Galten att fortsätta städa gamla området, vi kommer även att titta på 

möjligheter att bedriva ett lajv på området på Lanhöjden. 

Ungdomsgruppen 

Under kommande verksamhetsperiod har ungdomsverksamheten för avsikt att bedriva 

spelverksamhet i enighet med föreningens huvudsyfte. Detta kommer vi att göra genom att hålla 

schemalagt öppet tisdagar och torsdagar 18:00 - 20:00, (detta kommer att refereras till som 

"ordinarie verksamhet"). 

Utöver att hålla ordinarie verksamhet kommer ungdomsverksamheten att lägga fokus vid rekrytering 

av nya medlemmar, främst genom diverse arrangemang, (detaljerad information följer). 

Ungdomsverksamheten har för avsikt att söka upp och delta på någon eller några turneringar i spelet 

warhammer. 

Ungdomsverksamheten har hopp om att kunna delta i kortspelsturneringar. 

Spelkonvent som är till för allmänheten, (alltså inte enbart medlemmar i föreningen), kommer vi ha i 

avsikt att arrangera i samband med "Summer games", och "BlizzCon," med tidigare nämnda fokus på 

rekrytering. 

Ungdomsverksamheten har visat intresse för att gästa andra arrangemang i form av convent och 

dylikt, ett av målen är att rekrytera medlemmar genom att delta eller hålla i diverse spel eller 

workshops. 

Spelveckan V.44 som hålls av Sverok är någonting som ungdomsverksamheten vill vara delaktiga i. 

Tabletop day 11/4 Är ett annat spelarrangemang med avsikt att sprida spel-hobbyn som 

ungdomsverksamheten vill åta sig att delta i. 

Ungdomsverksamheten har i avsikt att hålla ett antal LAN, för föreningens medlemmar. 

Workshops, i samband med diverse lajv eller annan typ av improvisationsteater är något 

ungdomsverksamheten kommer att syssla med. 

Ungdomsverksamheten kommer att ha i syfte att delta på diverse lajv- och/eller milsim-



 
arrangemang. 

Ungdomsverksamheten kommer dessutom i samtliga punkter ha för avsikt att öka samarbetet med 

NBV i samtliga arrangemang vi är delaktiga i. 

Styrelsen 

Styrelsen har för avsikt att träffas för minst fem protokollförda möten under verksamhetsåret 2015, 

att fortsätta arbeta för en stabil och trygg föreningen med verksamhet inom stadgarna samt att ha 

en föryngring inom föreningens ansvarsposter i syfte att säkerställa föreningens överlevnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 

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.” 

 

Ett förslag röstades genom vid årsmötet för 2012, det förslag som bestämdes var:  
 

”Föreningens syfte är att främja olika former av spel, samt verksamhet för ungdomar. 

Föreningen främjar jämställdhet mellan könen.”  

 

men godkändes inte vid årsmötet för 2013 utan justeringar gjordes och behöver således åter 

tas upp för godkännande. 

Det förslag som då röstades fram och föreningen önskar ändra till är: 

 

”Föreningens syfte är att främja olika former av spel, samt verksamhet för ungdomar.” 

 

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 2015 

 

Lajvgruppen 
Inkomster 

0 kr 

 

Utgifter 

0 kr 

 

Resultat 

0 kr 
 

Områdesgruppen 

Inkomster 

0 kr 

 

Utgifter 

0 kr 

Resultat   

0 kr 

 

Ungdomsgruppen  

Inkomster  

Ungdomsbidrag 3800 kr 

Träffbidrag(Sverok) 5400 kr 

Lokalbidrag(Sverok)* 3750 

 

Utgifter 

Hyra 7500 kr 

Representation 500 kr 

Förbrukningsvaror 1500 kr 

Spel 2000 kr 

Underhåll 2500 kr 

Övrigt 2000 kr 

Internet 2268 kr 

 

Resultat -3068kr  

 

Styrelsen 

Inkomster 

0 kr 

 

Utgifter 

Kontorsmaterial 1 500 kr 

Representation 1 500 kr 

Internet 2268 kr 

 

Resultat  

-5 268 kr 

 

Resultat -8336kr. 


