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Styrelsemöte 2013-09-17 

 

Närvarande:  

Tobias Högström, Elin Jibbefors, Ellinor Eriksson, Veronica Thunberg samt Anders 

Söderström  

 

1. Öppnande av mötet 

Anders Söderström öppnar mötet 

 
2. Ekonomi 

- Vi har ca 41000 kr på kontot 

 

-Lajvet i sommar kommer att visa ett minusresultat på ca 6000 kr efter att samtliga fakturor 

har betalats, det som blev dyrare än väntat var konteinerhyran och transporter. 

 

-Vi har fått en påminnelse från Karlskoga kommun om att bidragsansökan till kommun ska 

vara inne senast 1/10, Veronica tog på sig att lämna in den direkt till komunkontoret,  

 

3.Inkommande post 

-Sverok har skickat information om deras årsmöte och att Svarta Galten bör skicka en 

represant till mötet 

   

 

4.Föregående mötesprotokoll 

-Förra mötesprotokollet lästes upp, inget att komentera 

 

5.Verksamhet 

(a) Lajv   

-Sommarens lajv är avklarat, det deltog 150 personer på lajvet, detta var under budgeterat 

men det blev ett av våra bästa lajv och ett perfekt slut på kampanjen som fortgått sedan 2002. 

Vi har inte fått någon negativ respons på lajvet utan bara possitiva kommentarer. 

 

(b) Området 

-Städningen av gamla området fortgår 

 

 

(c) Ungdomsverksamhet 

 

-  Ca 20 st från ungdomsgruppen var med som statister på vårt lajv under sommaren, de skötte 

uppgifterna som gavs till dem utan kritik, ett stort tack till dem som ställde upp.  

 

-En resa till Gustavsvik för de peroner som deltagit i riddardubbningarna ska genomföras, 
Anders ska titta på hyra av buss och vilken tid som passar de flesta. 

 

-En förfrågan om att vi ska genomföra en dubbning i Väse kyrka den 18/12 19:00, vi kommer 

att genomföra detta om vi får nog många som ställer upp från ungdomsverksamheten. 
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-Veronica avgår som ansvarig för ungdomsverksamheten pga personliga skäl 

 

 

6. Övrigt 

-Kritik mot ungdomsledningen har framkommit, detta kommer vi att ta upp med ledarna 

under ett möte den 29/9 kl 10:00  

 

 

7. Nästa möte 

Nästa datum sätts senare 

 

 

8.Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet 

 


