
 
 

Styrelsemöte 2014-11-15 

 

Närvarande:  

Anders Söderström, Tobias Högström, Simon Rosenkvist, Veronica Thunberg, samt Elin 

Jibbefors.  

 

 

1. Mötets öppnande 

- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet 

 

2. Ekonomi 

- På kontot har vi 28 780,15 kr 

- Lokalhyran för hösten betalas nästa vecka 

- En ny föreningsdator har köpts in, kostade 2990 kr.  

- Nästa år kommer vi inte att få kommunsbidraget på 17.000 då vi missat att skicka 

in ansökan om bidraget. Det skulle skickas in i september vilket vi missat och 

kommunen har i år inte skickat ut någon påminnelse. 

 

3. Inkommande post 

- Kursen mot mobbning som vi bjudit in till från Karlskogas kommun har flyttats 

fram. Nytt datum kommer senare.  

- Vi har fått handlingarna för Sveroks riksmöte skickade via mail.  

- Vi har fått inbjudan och vara med och påverkar Örebroläns kulturplan genom att 

delta på möte via Karlskogas kommun.  

- Det har kommit in en undersökning från Länsstyrelsen som gör en kartläggning på 

ideella föreningar, kartlägger fördelning av kön inom såväl styrelse som 

föreningens medlemmar. Anders Söderström och Tobias Högström fyller i 

enkäten. 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

- Simon Rosenkvist har inte pratat med Svenska Kyrkan i Kristinehamn ännu, ska 

ordna med detta.  

- Anders Söderström har pratat med Liv Sjöström-Löf, hemsidan är ännu inte 

överlämnad till vår nya webmaster Tobias.  

- Anders Söderström har inte skrivit ut det senaste protokollet ännu, ordnar detta 

tills nästa möte. 

- Anders Söderström har tagit upp frågan om ny arbetsgrupp för airsoft, det är 

positivt intresse men inget konkret har kommit fram ännu. 

- Elin o Tobias är inte klara med lathunden för arrangemang 

 



 
5. Verksamheten 

a) Lajv 

- Det kommer inte att arrangeras något Kastarialajv sommaren 2015. 

 

b) Områdesgruppen   

- Inget nytt framkommer 

 

c) Ungdomsverksamhet 

- Det har genomförst ett mindre LAN samt att den ordinarie verksamheten har 

fortgått.  

 

6. Övrigt 

- Vi har kommit i kontakt med Warhammerspelare i Örebro som fått inbjudan att 

komma till oss och spela.  

- Planering inför årsmöte. Till nästa styrelsemöte ska verksamhetsplan, berättelse 

samt budget vara klara från samtliga arbetsgrupper. 

 

7. Nästa möte  

- Nästa möte kommer att hållas söndag den 14/12 kl. 12.00 i föreningslokalen.  

 

8. Avslutande av möte 

- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet 

 

Vid tangentbordet 

//Elin Jibbefors 

 


