
 
Styrelsemöte 2012-05-05 

Närvarande:  

Anders Söderström, Sebastian Helge och Elin Jibbefors 

 

 

1. Mötets öppnande 

- Ordförande Anders Söderström öppnar mötet 

 

2. Ekonomi 

- Vi har 49 283,6 kr på kontot men saknar mer specifik ekonomisk redovisning från 

kassören 

 

3. Inkommande post 

- Senaste nytt från Sverok läses igenom 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

- Protokollet läses igenom utan anmärkningar. 

 

5. Verksamheten 

a) Lajv 

- Planeringen inför sommarens lajv har lagts om. Vi har inte samma tid och ork som 

vi trodde oss och vi kan inte leva upp till de krav vi själva ställer på 

avslutningslajvet varav beslut tagits om att dela upp lajvet i två delar. Nu i sommar 

hålls del 1. För säkerhetsskull har vi lagt upp budgeten till 100 betalande deltagare.  

- Anmälningsarbete fortgår och vi har börjat planera praktiska dagar inför lajvet i 

sommar med byggnationer, sömnad osv.  

 

b) Områdesgruppen   

- Det har varit en rivningshelg ute på gamla lajvområdet 

- Det ska börja ”byggas” på det tillfälliga lajvområdet, inför sommarens lajv. Det 

ska byggas ett torn, dasslådor osv. 

- Vi har varit ute och undersökt området vid Finnåker. Det är helt klart intressant, i 

nuläget ligger bollen hos oss. Områdesgruppen ska sammankalla till möte där en 

långsiktig planering för området och byggnationer ska göras. Detta ska sedan 

presenteras för markägarna.     

 

c) Ungdomsverksamhet 

- Ansvariga för ungdomsverksamheten är numera Mikael Kylvik och Kristina 

Nordengen, under sig har de flera ungdomsledare som de tillsammans med ska 

hålla verksamheten öppen och planera framåt.  

- I sommar kommer verksamheten att vara öppen till viss mån, mer information 

kommer. 



 
- Första helgen efter skolavslutningen kommer det hållas en spelhelg, Simon är 

ansvarig för denna.  

- Vi har fått in en förfrågan om att hålla en riddardubbning den 1 juli men vi tackar 

nej till denna. Det är under sommarens lajv och det finns inte rekvisita eller 

deltagare att tillgå.  

 

d) Övrigt  

- Inget togs upp 

 

6. Övrigt 

- Sebastian Helge ska maila till tidigare medlemmar och informera om att ny 

medlemsregistrering behövs då vi infört E-bas.  

 

7. Nästa möte  

- Nästa styrelsemöte sätts till tisdagen den 5/6 kl. 18:00 

 

8. Avslutande av möte 

- Ordförande Anders Söderström avslutar mötet 


