Styrelsemöte 2014-04-12

Närvarande:
Tobias Högström, Simon Rosenkvist, Max Renberg samt Anders Söderström.

1. Mötets öppnande
- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet
2. Ekonomi
- På kontot har vi ca 30.000 kr
3. Inkommande post
- Vi har mottagit en inbjudan till PicaCon i Kristinehamn
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Genomfördes ej
5. Verksamheten
a) Lajv
- Några ur ungdomsgruppen har varit på ett postapolajv och där visat upp
föreningen från bästa sidan.
- Planering inför lajv fortgår
b) Områdesgruppen
- Städning pågår.Lars-Åke har blivit tillfrågad om att lämna ut virke som ved mot
att de hämtar det själva. Detta tackade styrelsen ja till.
- Förfrågan om avyttring av container, detta då den står på privat mark och vi inte
har stor användning av den. Styrelsen ska se över möjlighet att flytta in
inventarierna från containern till föreningslokalen.
c) Ungdomsverksamhet
- Verksamheten kommer att närvara på PicaCon den 26/4. Detta ger bra reklam för
föreningen och visar upp vår verksamhet.
- Det beslutas om att verksamhet kommer att finnas i lokalen som är öppen under
påsklovet.

6. Övrigt

-

-

-

Utdrag ur brottsregistret
Diskussion om att det ska bli krav på att samtliga ungdomsledare samt styrelsen
ska uppvisa detta. Styrelsen ska skriva på ett etiskt tystnadslöfte om att inte yttra
något för utomstående. Utdragen ska förstöras efter uppvisande, detta enligt
svensk lag.
Åldergräns på spel
Det har inkommit en förfrågan om hur åldergränser på spel ska hanteras inom
verksamheten. Ärendet diskuteras, vi kommer inte att förbjuda ungdomar att nyttja
spel men ha en dialog med föräldrar till minderåriga. Beslut om detta ligger på
ungdomsledarna.
Beslut togs att boffer på verksamheten är ej tillåtet om deltagarna är under 15 år
om översyn av ledare saknas. Det är upp till ungdomsledare om boffer ska tillåtas
vid olika arrangemang.

7. Nästa möte
- Nytt datum kommer senare
8. Avslutande av möte
- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet
Vid tangentbordet
//Anders Söderström

