Styrelsemöte 2013-02-03
Närvarande:
Anders Söderström, Tobias Högström samt Elin Jibbefors.

1. Mötets öppnande
- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet
2. Ekonomi
- Vi har 49 468,48 kr på kontot men saknar mer specifik ekonomisk redovisning
från kassören.
- 10 000 kr betalas idag ut till rekvisita inför sommarens lajv, det är en
förskottsbetalning som styrelsen godkänner
- Vårt första bidrag från Karlskoga kommun har kommit, 8500 kr.
- Vi har haft diverse utgifter till lokalen inför starten av ungdomsverksamheten nu
på vårterminen
3. Inkommande post
- Senaste nytt från Sverok läses igenom
- Vi har fått inbjudan till Sverok Svealands årsmöte men vi tackar nej till detta
- Vi har fått årsredovisning från banken
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Protokollet läses igenom utan anmärkningar.
5. Verksamheten
a) Lajv
- Lajvgruppen hade möte under gårdagen och arbetet fortgår.
- Vi håller på att planera en träff med boffer, sömnad osv. som promotion inför
lajvet.
- Inköp och tillverkning av rekvisita fortgår
b) Områdesgruppen
- Lars-Åke Johansson har sedan den 24/1 muntligt avgått som områdesansvarig.
Anders Söderström tar tills vidare över ansvaret.
- Föreningen har fått en förfrågan från Arbetsförmedlingen om vi kan ta emot en
person för fas-3 placering. Vi har tackat ja till detta och erbjuder arbetsuppgifter
ute på vårt gamla lajvområde med att riva och städa bort gamla byn samt inventera
och renovera inventarier. Handledare kommer att vara Tony Johansson from
februarimånad.
c) Ungdomsverksamhet

-

-

Det har blivit förändringar inom ledargruppen. Kristina Nordengen har valt att
avgå som huvudledare, Veronica Thunberg tar hennes plats.
Inköps och renoveringsdagar har genomförts i och för lokalen. Vårt nya
arbets/pysselrum är nu klart att nyttjas men arbetet fortgår med att köpa in material
och möbler allt eftersom
Verksamheten för vårterminen har nu dragit igång

6. Organisationsnummer
Styrelsen har beslutat att skaffa ordinationsnummer, diskussioner har länge
förekommit men behovet har ökat. Ansökan skickas snarast in till Skatteverket.
7. Årsmöte
- Styrelsen saknar ännu uppgifter om ekonomin samt verksamhetsplaner och
berättelser. Alla uppgifter ska vara inne senast söndag 10/2.
8. Övrigt
- Inget tas upp
9. Nästa möte
- Nästa styrelsemöte sätts till söndag den 17/2 kl. 16.00
10. Avslutande av möte
- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet

