Mötesprotokoll 2015-01-25
Närvarande:
Anders Söderström,Tobias Högström, Veronika Thunberg, Simon Rosenkvist och Elin
Jibbefors.
1. Ordförande Anders Söderström förklarar mötet öppnat
2. Ekonomi
- Vi hade vid årsskiftet 27 654, 20 kr på kontot
- Inkommen faktura från Swedbank på ca 950 kr för årets kostnader för bankkort, kontot
osv.
3. Inkommande post
- Nytt från Sverok
Vi går igenom Sveroks utskick.
- Förfrågan om upplevelsevandring i sommar
Vi har fått en förfrågan för ett friluftsläget i Tiveden, ska riktas mot medeltiden och
skogens mytomspunna historia. Det låter intressant men vi behöver mer information.
Anders tar som ansvarig kontakt.
- Köpa in kompendium om knutar och knopar för lajv
En förfrågan om att vara med och köpa kompenidet för 85 kr plus porto. Styrelsen
beslutar att ett exemplar ska köpas in till föreningslokalen.
- Vi har fått flera olika inbjudningar via Marina Sjödahl:
En inbjudan till att fira att Karlskoga kommun har 30 000 invånare, det bjuds på torget
på fika och tårta. Vi får komma och visa upp föreningen och fika.
Inbjudningar om olika utbildningar, de flesta rör idrottesverksamhet (idrottsledare för
alla odyl).
- Vi har fått respons på vår nya policy från Karlskoga kommun, den får godkänt med
beröm. De påminner även om möjlighet att ansöka om bidrag via dem.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Inget att anmärka på
5. Verksamheten
a) Lajv
- Medlemmar planerar att åka på postapo lajv under vår och sommaren. Det pågår stor
verksamhet med pyssel och planering i lokalen.
b) Området
- Städning pågår
c)Ungdomsverksamhet
- Under december startades ungdomsverksamheten upp som en egen undergrupp, detta
innebär ingen skillnad i hur verksamheten ska fungera rent praktiskt men en del

administrativa ändringar samt möjlighet att få ungdomsbidrag från Sverok. Ansvarig blev
Christoffer Otter, reservansvariga är Johan Israelsson samt Veronica Thunberg.
- Verksamheten har igen startat upp efter ledigheterna
- Det blir inga bidrag för året 2014 från NBV då inte cirkelrapporter skickats in efter
ordning.
d) Övrigt
- Inget togs upp
6. Förberelser inför årsmöte
- Budget, verksamhetsberättelser och planer är klara. Tobias har gått igenom ekonomin
med revisorn.
- Styrelsen:
Omval av ordförande (2 år), kassör (1 år), två ledamoter (1 år). Sittande är sekreterare ( 2
år, omval 2016).
- Förslag av val av ungdomsledare ses över. Det är fem ledare idag,förslaget är att from i
år kommer inte alla att väljas om varje år. Alla kommer att sitta på två år, men två
kommer att välas om i år för att få ihop det omlott. Om förslaget godkäns av årsmötet
kommer det att blo omval av av Christoffer Otter och Veronica Thunberg i år (efter
omlottning).
- Vi sätter datumet till den söndagen den 15/2 kl. 11.00 Motioner ska vara inne senast den
8/2, anmälan via FaceBook eller mail, innan den 8/2.
Vi bjuder på lättare tilltugg. Anders Söderström gör inköp.
7. Kioskverksamhet
- Då Max Renberg som drivit frågan inte kunde närvara vid dagens möte senareläggs
frågan.
8. Nyckelbrickor till ytterdörren
- Alla ungdomsledare har nu nyckelbrickor och kan ta sig in i lokalen.
9. Övrigt
- Städ och renoveringsdag lördagen den 7/2 kl. 10.00
10. Nästa möte
- Årsmötet den 15/2 kl. 11.00
11. Mötetsordförande Anders Söderström avslutar mötet

Mötets sekreterare:
Elin Jibbefors

