
 
Styrelsemöte 2012-12-08 

Närvarande:  

Elin Jibbefors 

Anders Jibbefors Söderström 

Sam Jibbefors 

Mikael Kylvik 

Tobias Högström 

Josefin Lahdenperä 

Veronica Thunberg 

Ellinor Eriksson 

Max Renberg 

Kristina Nordengen 

Christoffer Otter 

Simon Rosenkvist 

Felix Agborg 

 

 

1. Mötets öppnande 

- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet 

 

2. Ekonomi 

- Vi har 46 897,41 kr på kontot men saknar mer specifik ekonomisk redovisning 

från kassören 

 

3. Inkommande post 

- Senaste nytt från Sverok läses igenom 

- Vi har fått en inbjudan till att delta i Sverok Svealands möte i februari 

- Karlskoga kommun har skickat information och inbjudan om vi vill arrangera 

något under sportlovet. Meddelar vi eventuella aktivititeter i tid kommer detta med 

i ett skolutskick. Ungdomsgruppen enas om att de vill göra något, ska fundera på 

vad fram tills nästa möte.  

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

- Protokollet läses igenom utan anmärkningar. 

 

5. Verksamheten 

a) Lajv 

- Det har framkommit att det saknas skriftligt beslut för sommarens lajv är godkänt 

av styrelsen. Vi går åter igenom lajvets planering, budget osv. varav mötet 

enhälligt röstar för ett godkännande.  

- Planeringen för lajvet fortlöper som planerat 

b) Områdesgruppen   

- Vi har fått in en för frågan från en förening som vill bygga en vilda westernby. De 

undrar om de får riva de kvarvarande husen i ”gamla Glimminge” mot att de får 



 
virket. Diskussion förs, vi ska be Lars-Åke undersöka saken ytterligare. Kanske få 

tillgång till deras område i framtiden? 

 

c) Ungdomsverksamhet 

- Det börjar planeras för en resa till Gustavsviks äventyrsbad för de som hjälpt till 

vid riddardubbningarna 

-  Pulkaåkning i januari 

- NBV var här i tisdags och informerade om papper och nyheter, de blev 

imponerade av föreningslokalen och ska se över deras möjligheter att bidra till 

hyran. 

- Den traditionella grötavslutning hålls den 18/12 kl. 18.00 

- Vår sista riddardubbning hålls den måndagen den 17/12. Ellinor Erikssson är 

ansvarig för denna.   

- Det framkommer önskemål om att köpa in T-shirt med galtenlogga. Mikael Kylvik 

och Anders Jibbefors Söderström undersöker kostnad, ordnar med 

visningsexemplar osv.  

- Anders, Josenfin och Veronica ska till veckan göra inköp till lokalen. 

- I mellandagarna kommer vi hålla städ o renoveringsdag i lokalen för att förbereda 

vårterminens verksamhet.  

- Veronika och Ellinor har undersökt intresset för torsdagsgruppen. Det finns ett 

stort intresse av manga något vi ska försöka gå vidare med. 

 

d) Övrigt  

- Ungdomsgruppen får i uppdrag av mötet att skriva verksamhetsberättelse, 

verksamhetsplan och förslag på budget innan nästa styrelsemöte. 

 

6. Övrigt 

- Styrelsen kommer med förslag att ändra i föreningens styrdokument, att frångå ett 

obligatoriskt styrelsemöte varje månad till fem möten år samt fler vid behov. Detta 

då behov inte kvarligger att ha månatliga möten sedan föreningen strukturerades 

om med arbetsgrupper. Förslag på nytt styrdokument läses upp och samtliga röstar 

för. 

  

7. Nästa möte  

- Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 5 januari, kl. 12:00 

 

8. Avslutande av möte 

- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet 


