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Protokoll fört vid medlemsmöte för SKA och SCA Attemark
2004-06-26, Mölleplatsen, Kungsparken, Malmö

Närvarande: Ola Widell, Helén Jernström, Christer Holm, Thorbjörn Karlsson, Ulrika
Pettersson, Louise Gripenhov, Karl Eklund, Mårten Spanne, Mikael
Jansson, Henrietta Blomstrand, Linus Helmestam.

§1
Mötets öppnande, godkännande av dagordningen
Mikael Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2
Kallelsens godkännande
Kallelsen godkändes.
§3
Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för mötes valdes Mikael Jansson, till sekreterare valdes Mårten Spanne
och till justerare valdes Linus Helmestam.
§4
Ärenden
A) Redovisning av Knäcke
Ekonomi
Alla fakturor och kvitton har ännu inte inkommit till ekonomiansvarig varför en
slutgiltig ekonomisk redovisning inte kunde göras. Preliminärt är dock resultatet
starkt positivt. Saldo på DW-kontot per den 040625; 23.000 kr.
Kvarvarande utbetalningar (ungefärliga belopp):
• 5000 kr, återbetalning av handkassa till Attemark
• 1000 kr, självrisk för Mårtens förstörda glasögon (styrelsebeslut bifogas)
• 1000 kr, kontantutlägg Matt
• 3000 kr, hyra av toavagn
Slutligt resultat bör alltså hamna runt 13.000 kr i vinst. Ytterligare analys av resultatet
jämfört med budget pågår.
Anmälningsstatistik
215 föranmälda varav 16 avbokningar => 199 anmälda vid start
17 av dessa dök aldrig upp
Antal introllade: 203 (167 medl, 36 icke-medl)
21 st dök upp oanmälda
Rabatter; 5 st ungdomsrabatter (5-15 år, 100 kr) samt 11 st ansvarigrabatt (site fee)
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Upplevda problem
1. Föranmälda personer som sedan inte dyker upp och således inte betalar
Beslut: Attemark kommer inte att kräva in pengar från dessa personer, såvida
eventet inte går med förlust.
2. Knektarnas/finnarnas hårdrockskonserter
Löses genom bättre planering av tältlägret (partydel + familjedel) med tilldelning
av tältplatser när folk kommer till siten. Någon som ansvarar enbart för
ordningsfrågor i lägret.
3. Dambindor i toaletter => stopp i dessa
Ingen lösning framkom.
B) Städdag i lokalen
Beslut: Torsdag 8 juli 2004 samlas vi 18.00 i lokalen och röjer undan det som samlats
där efter Knäcke.
C) Kommande verksamhet
Event
• Skördefest: Förslag på tidpunkt, 4-5/9. Mårten autokratat, Linus kollar om
Folkdansens vänners hus i Jularp är ledigt då.
• Mårtensfest alt. Bengtsfest: Linus hör med Marina om hon vill hålla en
Mårtensfest i år (som blev inställt 2003). Om inte, skickar Linus ut en förfrågan
på attelistan (e-postlistan) om intresse att hålla en Bengtsfest.
Demo
• Riddarspelen i Båstad: Attemark kommer inte att delta i år, p.g.a. för få
intresserade (krock med ett bröllop är en anledning).
Linus la fram förslaget att hålla ”regionala” demo tillsammans med andra häraden,
t.ex. Juneborg. Inget beslutades i frågan, men om någon hittar ett lämpligt tillfälle är
det fritt fram att ta upp det med ämbetsmännen/styrelsen eller på attelistan.
§5
Övrigt
• Bågbygge: Henrietta har gått en bågbyggarkurs på Foteviken och tänker hålla en
kurs i Attemark. Tidpunkt ej fastställd.
• Trebuchet: Thorbjörn vill bygga en kastmaskin. Detta kan göras som en
studiecirkel och Thorbjörn kan vara ledare. Thorbjörn kallar till planeringsmöte.
Linus hjälper till med administration kring kurserna (studiecirklar).
§6
Avslutning
Mikael Jansson tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Mårten Spanne

Mikael Jansson

Linus Helmestam

