Styrelsemöte 2013-12-28

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

1. Mötets öppnande
- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet
2. Ekonomi
- På kontot har vi 25 816,27 kr
- Lokalhyra på 3750 kr är betald för juli-december
- I november betalades 3400 kr containerhyra, sammanlagd kostnad på ca 6500 kr
nu.
- Mindre utlägg för t.ex. mat till julavslutning
- Två spel är inköpta till ungdomsverksamheten
- Vi väntar på pengar från kyrkan för en riddardubbning
- Simon kommer med förslag att arbeta med scenbygge, det finns erbjudanden att
man kan arbeta för sin förening. Man får 100 kr/timma/person som betalas direkt
till föreningen. Simon undersöker saken närmare.
3. Inkommande post
- Senaste nytt från Sverok läses igenom.
- Vi har fått påminnelser om att söka bidrag från Sverok och Tobias har skickat in
allt. Dock fått felmeddelanden att många medlemmar har ”felaktiga dresser”, vi
väntar på respons om vad detta innebär men ännu inte fått svar av Sverok.
- Föreningen har fått en inbjudan och gått på en träff om ”trygg och säker förening”.
Vi funderar på att gå med i detta, det är mest riktat mot idrottsföreningar men det
går att anpassa. Vi uppfyller redan många av kraven men det krävs en del arbete
att skriva rutiner och hålla internutbildningar. Anders tar tag i detta.
- Anders har mailat och pratat med ansvarig för Möckelnföreningar. Vi behöver ta
ett beslut om vi ska gå med i deras internetportal. Styrelsen får i uppdrag att kolla
på detta tills nästa möte (www.mockelnforeningarna.se ). Sidan sköts av
folkhögskolan.
4. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Anders har ännu inte undersökt de riddardubbningar som inte fakturerats.
- Angående förfrågan om att spela bybor vid ett soft airgun lajv så har vi inte fått
mer information om detta ännu.
- Det saknas ännu ett styrelseprotkoll, Anders som var sekreterare under detta möte
ordnar detta.

5. Verksamheten
a) Lajv
- Ideerna kring zombie-apokalypslajvet är ändrade, det diskuteras n om ett socialt
apokalyps lajv senare efter sommaren 2014. Avvaktar vidare från undgomarna
som är initiativtagare.
- Ungdomsgruppen kommer att åka med 1-2 grupper på TERA-lajvet i maj, ett
airsoftlajv utanför Örebro vid Stråssa.
- Gruppen Ulvstyrkan backar ur intresseanmälan för fantasylajvet Skuggor om
natten i maj,vi har inte nog stort intresse för denna gengre just nu inom
ungdomsgruppen samt att det krockar med TERA-lajvet.
b) Områdesgruppen
- Inget nytt
c) Ungdomsverksamhet
- Genomfört en riddardubbning i Väse som blev mycket uppskattad. Vi kommer att
få fortsatta uppdrag mot dem.
- Hållit en julavslutning med gröt och skinksmörgås med stort deltagande.
- Nu har verksamheten julledigt, öppnar igen till vårterminen, from tisdagen den
14/1.
- Vi ska ha städ och renoveringsdag den 11/1, för lokalen. Samling kl. 10.00. Bjuder
på lättare mat. Elin skapar ett event på FaceBook.
- Två nya brädspel är inköpta, dessa har fått mycket uppskattning.
- Det kommer att hållas ett LAN den 3-5 januari. Kostnad 50 kr för medlem, annars
100 kr.
6. Övrigt
- From årsskiftet finns en tråd på froumet där all verksamhet som ligger utöver
veckoverksamheten ska fyllas i. Utav samtliga arbetsgrupper.
- Föreningens alkohol och drogpolicy behöver uppdateras.
Tobias och Elin håller på. Elin mailar ut ett förslag, det ska göras klart tills nästa
styrelsemöte.
- Årsmöte
Ska kallas till minst 2 veckor innan utav Elin via hemsidan, forumet samt
FaceBook.
Vi har två motioner som ligger kvar sedan andra årsmötet: Föreningens syfte
och föreningsform
Anders har krävt in verksamhetsberättelser och verksamhetsplan från de olika
arbetsgrupperna.
Valberedning:
Ordförande: Anders Söderström, 2 år. Sitter till 2015
Kassör: Tobias Högström, ett år, omval.
Sekreterare: Elin Jibbefors, ett år, omval.

Ledamot: Simon Rosenkvist, ett år, omval
Revisor: Lena Åkesson, ett år. Omval.
Nominering till ungdomsledare skicka in till Elin, alla förslag kommer att hanteras
anonymt.
-

Hemsidan/Mailadresser
Hemsidan och med den våra mailadresser har varit nere några veckor, detta pga. en
serverkrasch. Felsökning pågår.

-

Styrelsens krav på ungdomsledare
Vi ser ett behov av att förtydliga vad det innebär att vara ungdomsledare, detta för
att det ska vara lättare att nominera till ledare samt undvika framtida konflikter och
oklarheter.
”Vad är en ungdomsledare? ” Vad innebör det att vara ledare/huvudansvarig?”
Förslag som kom upp idag är:
 Ta ansvar och presentera föreningen
 Ansvarstagande i kontakt med myndigheter
 Viss kännedom och intresse av spel
 Krav på drogfrihet
 Socialt engagemang
 Medvetenhet om att det följer ett ”tråkigt” ansvar
 Social acceptans – alla är välkomna även om man inte tycker om alla eller
deras åsikter
 Vare en god förebild
 Hålla god ordning i lokalen, städas och hålls rent och helt
Man behöver inte fylla alla punkter men ha ett genuint intresse och vara medveten
om att det följer ett ansvar.
Styrelsen ska arbeta vidare på detta tills nästa styrelsemöte för att då sammanställa
ett dokument.

7. Nästa möte
- Nästa möte kommer att hållas i mitten av januari. Datum sätt senare.
8. Avslutande av möte
- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet

