
 

Möte Ungdomsgruppen 
 

 

Närvarande: 

Mikael Kylvik, Kristina Nordengen, Veronica Thunberg, Ellinor Eriksson, Josefin 

Lahdenperä, Anders Söderström, Simon Rosenkvist samt Elin Jibbefors.  

 

1. Ordförande Mikael Kylvik öppnar mötet 

 

2. Ungdomsgruppens sammansättning 

På grund av studier, arbeten osv. Har några ledare fallit bort och nya tillkommit: 

Huvudledare: 

Kristina ”Kikki” Nordengen 

Mikael ”Kylle” Kylvik 

Ledare: 

Ellinor ”Elli” Eriksson 

Josefin ”Jossan” Lahdenperä 

Simon Rosenkvist 

Johan Wärn 

Veronika ”Virre” Thunberg 

Christoffer Otter 

 

Huvudledare sammankallar till möten via sms så att alla ska veta om det i god tid. 

Stora beslut kräver att hälften av ungdomsledarna godkänt det, genom ett möte, mail, 

telefon, sms eller liknande sätt.   

 

3. Nycklar 

Nu finns idag fyra uppsättningar nycklar. Vi ska trycka upp ytterligare fyra.  

 

De som ska ha nycklar är: 

Kikki 

Kylle 

Elli 

Jossan 

Johan 

Simon 

Anders  

Otter 

 

Tomas Palmgren på kommun ska kontaktas för detta, Kikki fixar det. 

Vi ska försöka få till detta tills verksamheten startar. 

 

Vi ska inte låna ut nycklar mer, ledare måste vara närvarande i lokalen! 
 

4. Lokalen 



 
Städningen har inte fungerat i sommar, fortsätter detta kommer alla nycklar att dras in 

och endast Kylle och Kikki kommer kunna hålla öppet.  

 

Vi ska ringa Janne Henriksson och se hur det går med kommunen med de eventuella 

extra rummen. Anders tar tag i detta.  

 

Vi ska köpa in ett kylskåp av Kristinenehamns Medeltidsgille. Anders ordnar med 

detta. 

 

Städmaterial - vi ska köpa in en bra dammsugare för att underlätta så mycket som 

möjligt.  

  

Fredag den 24/8 åker Kylle, Jossan och Anders och ordnar med inköp inför höstens 

uppstart: 

Kuddar 

Filtar  

Dricka 

Dammsugare 

Warhammerhyllplan 

Hylla till köket 

 

Godis, kaffe och annat fika till lokalen ordnar Virre, Kikki och Elli med under 

lördagen. 

  

På söndag 26/8 är det pysseldag i lokalen, from kl. 14.00 då det ska grovstädas, sättas 

upp hyllor osv.  

 

5. Internet 

Kylle har undersökt möjligheter till internet i lokalen.  

Stadsnät skulle kosta oss 17 000 kr att dra in endast. 

Faxledningen går att nyttja men väldigt låg hastighet. 

20 Mbit-80 Mbit går att ordna men till dyr månadskostnad 

Elin sammanställa priser och Anders prata med kommunen och se om vi kan få stöd 

av dem i detta. 

 

6. NBV 

Ledarna har fyllt i aktivitetslappar samt haft möte med NBV i torsdags. Det är viktigt 

hur lapparna fylls i. I framtiden kommer det hållas ett möte/passande träff för att fylla 

i cirkellapparna en gång i månaden.  

 

NBV bjuder in till två olika utbildningsdagar som ungdomsledarna önskar få delta på: 

 

Kickoff 30/8: 

Kl. 18.00  

Kylle 

Jossan 

Elli 

Otter 

Virre 



 
 

 

Cirkelledarutbildning: 

10/10  

Kl. 17.30 – 21.30 

Kylle 

Kikki 

Jossan 

Elli 

Otter 

Virre 

Simon 

 

Kylle undersöker kostnad för hyra av minibuss och jämför med busspriser samt pratar 

med NBV för ev. reseersättning.  

 

7. Inkommande post 

Brev från NBV 

 

8. Ungdomsverksamheten vill arrangera en skräckhelg under Spelveckan  

v. 44 1/11-4/11 Fredag – Söndag 

 

Fredag 

Kl. 17.00  

Rollspel med Simon 

Atmosphere (dvd-spel) 

 

Lördag 

            Kl. 12.00                

            Rollspel med Anders (KULT) 

Kväll/Natt – Skräcklajv (Budget 1500 kr) 

 

Söndag 

Kl. 12.00 

Filmkväll – Terror on Elmstreet bl.a.  

Brädspel –Last Night On Earth (750-1444 kr)  

 

Simon, Kylle och Anders ska träffas på onsdag 22/8 kl. 18.00 för att planera 

minilajvet. Elin ska skicka in anmälan till Sverok om deltagande i spelveckan.  

 

 

9. Dubbning 

Vi har fått en förfrågan om att hålla en riddardubbning torsdag 8/11 kl. 17.00 + 18.30 

Kikki och Elli kollar på detta.   

 

10. Reklam 

Vi vill göra reklam för vår verksamhet och ska prova att gå ut till skolor och göra oss 

synliga, Elli och Kikki ordnar med detta.   



 
Reklammaterial efterfrågas. 

Kikki ska undersöka om hennes mamma kan och vill hjälpa oss designa visitkort och 

affischer.  

Anders ska ordna med prisuppgifter på kläder som t-shirts, linnen, huvtröjor, 

nyckelband osv.  

 

11. Övrigt 

- Simon tar upp önskan om eget bankkonto för ungdomsverksamheten vilket röstas 

ned i ju med att mer arbete det skulle innebära men vi ska verka för mer insyn i 

ekonomin och prata med Tobias o Karl 

 

- Lajvgruppen kommer att hålla avslutningslajvet i Kastariakampanjen nästa 

sommar. Hjälp av ungdomsgruppen efterfrågas men seriöst intresse krävs. Mer 

information kommer längre fram i år.   

 

- Kikki efterfrågar hjälp att komma på förslag som kan locka fler tejjer till 

Torsdagsgruppen, alla ska hjälpas åt.  

 

- Ska vi låna ut spel från lokalen? Efter diskussion enas vi om att vi kan låna ut 

böcker men inte bräd- eller data/tv spel. Elli gör ett utlåningsformulär som ska 

kopieras upp och sättas i en pärm i lokalen, denna ska alltid fyllas i vid lån av bok. 

Skulle något gå sönder eller försvinna ska detta ersättas.  

 

- Städning  ska alltid göras efter varje verksamhet!!! 

 

12. Ordförande Kylvik avslutar mötet  

 

  


