Styrelsemöte 2013-11-17

Närvarande:
Anders Söderström, Tobias Högström, Simon Rosenkvist samt Elin Jibbefors.

1. Mötets öppnande
- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet
2. Ekonomi
- Vi har 32 767,43 kr på kontot.
- Största utgiften på sistone är hyra för container till områdesstädningen
- Vi har ej fått in pengar för de senaste riddardubbningarna. Har vi fakturerat för
dem? Anders kollar upp detta
3. Inkommande post
- Senaste nytt från Sverok läses igenom.
- Kommunen har skickat kontaktuppgifter till flyktingförläggningen och vill att vi
kollar om det är nåt vi kan hitta på med dem.
- Anders har fått förfrågan om att ingå i Möckelnföreningars internetprotal. Han ska
undersöka saken närmare.
- Vi har fått en förfrågan om att spela bybor vid ett soft airgun lajv, Anders som har
fått mailet tar reda på mer om detta.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Protokollet läses igenom utan anmärkningar.
5. Verksamheten
a) Lajv
- Två av föreningens medlemmar vill anordna ett zombie-apokalypslajv vid
föreningens ”gamla-gamla” byområde innan året är slut. Vi tycker att det är för
snabbt inpå, men är för förslaget. Vi önskar få in vision, praktisk grovplanering
samt en preliminär budget.
- Det finns önskemål inom ungdomsgruppen att arrangera ett vampirelajv. Anders
tar reda på mer om detta.
- Ungdomsgruppen håller på att tillverka lajvsköldar. Detta ska anmälan som
stuciecirklar, kostnaden för detta ska belastas föreningen. Inge privata utgifter ska
göras.

b) Områdesgruppen

-

Städning av området har fortsatt och vid ett par tillfällen har containrar hyrts in för
att få undan skräp.
Den äldsta delen av området ska rivas helt då skogen ska avverkas. Detta kommer
att sammanfalla med det zombielajv som eventuellt kommer att hållas i slutet på
året.

c) Ungdomsverksamhet
- Ett möte hölls med och på önskan av ungdomsgruppen. Det finns ett missnöje
inom hur gruppen fungerar, med ansvar, ledare odyl. Det diskuterades och
beslutades om direktiv för hur ungdomsledare ska väljas. Ungdomsledare kommer
numera att väljas under årsmötet av medlemmarna.
- Den 8-9 november kommer ungdomsgruppen ha öppet hus med spel och livestreaming av BlizzCon i biorummet.
- Det kommer att hållas en intern Warhammerturnering under vecka 48 med ca 6-7
deltagare. Simon är ansvarig för detta.
6. Övrigt
- Inget tas upp.
7. Nästa möte
- Kommer att vara under december.
8. Avslutande av möte
- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet

