
 
 

Styrelsemöte 2014-10-26 

 

Närvarande:  

Anders Söderström, Tobias Högström, Simon Rosenkvist, Max Renberg, Veronica Thunberg, 

Sonny Brandt samt Elin Jibbefors.  

 

 

1. Mötets öppnande 

- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet 

 

2. Ekonomi 

- På kontot har vi 35 767,25 kr 

- Idag köptes det in en ny toasits till lokalen 

- Vi har fått in 800 kr i bidrag från NBV 

- Vi har fått andra utbetalningen av kommunens bidrag på 8500 kr  

- En ny bärbar dator behöver köpas in till föreningen, diskussion tas upp och beslut 

tas av samtliga att kostnaden ska fördelas 50/50 mellan ungdomsgruppen och 

styrelsen. Max kostnad sätts till 3000 kr. Anders Söderström är ansvarig för att 

inköpet görs. 

 

3. Inkommande post 

- Senaste nytt från Sverok läses igenom.  

- Vi har fått förfrågan från Svenska kyrkan att komma och berätta om oss och 

introducera rollspel.  Intresse finns inom ungdomsgruppen, Simon Rosenkvist 

ansvarar för detta.  

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

- Protokoll saknas från föregående styrelsemöte. Anders Söderström ordnar med 

detta. 

 

5. Verksamheten 

a) Lajv 

- Det planeras att hålla ett lajvmöte i mitten av november för att se hur stort intresse 

och om möjlighet finns att arrangera ett lajv sommaren 2015.  

 

b) Områdesgruppen   

- Området för Glimminge är till stor del städat, men resning och allmän städning 

kvarstår. Inga byggader finns kvar i nuläget.  

 

c) Ungdomsverksamhet 



 
- Verksamheten har rullat på men samtidigt legat på is. Flera ungdomsledare har av 

personliga skäl inte kunnat satsa fullt ut. Verksamheten har fortgått men inte 

satsats på nyrekrytering, övriga arrangemang eller dyl. 

 

6. Ungdomsgruppen, vision 

Ungdomsledarna har stora visioner inför kommande år: 

- Warhammer turneringar 

- Airsoftlajv och införskaffande samt tillverkning av rekvisita 

- Satsa på nykretrytering  

- LAN 

 

7. Ny policy  mot mobbning, tobak, alkohol och droger 

- Elin Jibbefors och Tobias Högström har skrivit ihop ett förslag på en uppdaterad 

policy.  Efter diskussion och mindre ändringar godkännes policyn av samtliga. 

Anders Söderström kommer som ordförande informera Karlskoga kommun samt 

NBV. Elin Jibbefors lägger upp den nya policyn på hemsidan. 

  

8. Hemsida/webmaster 

- I nuläget har vi ingen ny webmaster som är insatt. Anders Söderström ska 

undersöka med Liv Sjöström - Löf vad som behöver göras. 

 

9. Airsoftförgrening 

- Anders Söderström lyfter förslaget att utöka föreningen med en arbetsgrupp med 

airsoftinriktning. Diskussion förs, meningen var inte att ta beslut idag utan lyfta 

ideén. Detta kommer att fortsätta diskuteras på framtida möten men mötet är 

positivt inställt. Anders  Söderström kommer att bjuda in airsoftspelare till möte 

med föreningen för att träffas och prata.  

 

10. Övrigt 

- Kommunen har kommit med önskemål om att alla som arbetar inom 

ungdomsföreningar ska uppvisa utdrag från belastningsregistret. Det finns inget 

tvång för oss att göra detta men mötet beslutar att införa rutinen att ledare samt 

styrelseledamöter ska uppvisa ett oöppnat utdrag från belastningsregistret för 

styrelsen. Efter varje årsmöte ska nytt dokument uppvisas inom sex veckor efter 

årsmötet, för såväl omvald som ny förtroendeperson.  

När handlingen öppnats och lästs inom styrelsen ska det dokumenteras i 

mötesprotkoll och handlingen ska sedan kasseras. Inga handlingar ska sparas eller 

förvaras inom föreningen.  Detta kommer att gälla from nästa årsmöte. 

 

- Ordförandeposten  



 
Anders Söderström förvarnar om att  hans intresse och möjlighet att sitta som 

ordförande börjar tryta, ber att valberedningen börjar se efter andra förslag till 

nästkommande årsmöte.   

- Lathund för arrangemang 

Elin Jibbefors och Tobias Högström ska inför nästa styrelsemöte färdigställa en 

lathund för hur mindre arrangemang lättast arrangeras.  

 

11. Nästa möte  

- Nästa möte kommer att hållas lördagen den 15/11 kl. 10.00 i föreningslokalen. 

Mötet kommer att inneha den vanliga agenden men mycket vara riktad som en 

workshop för samarbete och planering.  

 

12. Avslutande av möte 

- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet 

 

Vid tangentbordet 

//Elin Jibbefors 

 


