Styrelsemöte 2012-02-21
Närvarande:
Anders Söderström, Alex Burns, David Agborg, Christoffer Otter, Ellinor Eriksson, Josefin
Lahdenpelä samt Elin Jibbefors.

1. Mötets öppnande
- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet
2. Ekonomi
- Vi har 42 669,70 kr på kontot men saknar mer specifik ekonomisk redovisning
från kassören
- Vi har fått brev från Karlskoga Kommun med besked om att vi får 5666 kr i vår
första utbetalning. Sammanlagt på tre utbetalningar får vi 17000 kr.
- Bidrag från NBV på 3960 kr har inkommit.
3. Inkommande post
- Senaste nytt från Sverok läses igenom
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Protokollet läses igenom utan anmärkningar.
5. Verksamheten
a) Lajv
- Lajvgruppen har haft möten och arbetet fortgår.
- Samtliga texter är uppe på hemsidan
- Anders ska söka fler praktiska arrangörer.
- Föreningens ungdomsar tillfrågas om att bli funktionärer
b) Områdesgruppen
- Det finns ett område vid Lindesberg som är intressant. Gruppen ska gemensamt
titta på området.
c) Ungdomsverksamhet
- Det har inkommit ett anonymt mail med kritik kring ungdomsverksamheten. Detta
läses upp och diskuteras igenom. Vi är tacksamma för all respons – bra som dålig
kritik, utan detta kan vi inte utvecklas. Det direkta resultatet, utöver givande
diskussioner, blev att Simon kommer att påbörja en rollspelsgrupp för nybörjare,
anmälan till detta finns på anslagstavlan i hallen. Anders kommer att försöka hinna
starta upp ännu en grupp.
- Nu när lokalen är så gott som klar (förutom mindre detaljer) och
ungdomsverksamheten är igång igen är det dags att få lite struktur. Förslag på
ungdomsledare är: Mikael Kylvik, Simon Rosenkvist, David Agborg, Ellinor
Eriksson, Veronica Thunberg samt Christoffer Otter. Samtliga ska tillfrågas om

intresse för att sedan delta på ett möte där vi går igenom vad det innebär att vara
ledare. Några av sakerna är att se till att låsa upp/låsa lokalen vid verksamhet, se
till att lokalen sköts, att alla ungdomar trivs osv. Samtliga ledare ska ha tillgång till
nycklar och dessa ska inte lånas ut till andra.
- Vi väntar ännu på besked från Kommunen om vi får tillgång till de två
angränsande rummen.
- Vi har fått inbjudan från NBV till endagskurs om föreningskunskap lördagen den
24/3 dock så har vi fått ännu en inbjudan från Karlskoga kommun om en heldag
med föreläsningar, mat och underhållning som tack till alla ideella ledare. Vi ska
se vilka som blir ledare för föreningen och sedan anmäla oss till kommunens
erbjudande men vi har gjort en förfrågan till NBV om deras kurs hålls igen vid
senare tillfälle.
- Förslag på datum för Torsdagsgruppens självförsvarsgrupp är satta till tisdagarna
den 6,13 och 20 mars kl. 18.00 - 20.30. Elin ska undersöka tillgång till passande
lokal via kommunen.
d) Övrigt
- Det blir ibland diskussion vid biorummet i lokalen om vem som ska få spela Tvspel och hur länge. Förslag inkom att ordna med ”bokningslappar”. Elin ordnar
med detta.
6. Årsmöte
- Årsmötet var sedan föregående möte satt till lördagen den 24/3 men då det krockar
med inbjudningar till verksamhet med Karlskogas kommun flyttas årsmötet till
söndagen den 25/3 kl. 13.00
7. Övrigt
- Inget tas upp
8. Nästa möte
- Nästa styrelsemöte sätts till onsdag den 14/3 kl. 18:00
9. Avslutande av möte
- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet

