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Protokoll fört vid medlemsmöte med SKA Attemark
den 16 september 2005, klockan 19.30 vid Malmö Kogg.
Närvarande: Mikael Jansson, Ola Widell, Helén Jernström, Inga-Karin Andersson,
Henrik Dentz, Christer Holm, Sami Ylinen, Hanna Ershytt, Emma Norin,
Nicklas Askman samt Linus Helmestam.

§ 1. Öppnande, godkännande av dagordningen
Mikael Jansson hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet.

§ 2. Kallelsens godkännande
Mötet beslutade:
Att godkänna kallelsen.

§ 3. Val av mötesfunktionärer
Mötet beslutade:
Att till ordförande för mötet välja Mikael Jansson, till sekreterare välja Linus Helmestam
samt till justerare välja Jonas Evertsson.

§ 4. Ärenden
• Ekonomi
Mikael Jansson redovisade det ekonomiska läget.
• Aktiviteter
o Allmän snickarverkstad i lokalen
Mikael Jansson kommer under hösten att arbeta med trähantverk i lokalen,
de som är intresserade får samtidigt gärna komma ner och arbeta med sina
saker.
o Sykvällar
Henrietta Blomstrand kommer under hösten att anordna fyra sykvällar i
samband med något event.
o Slutförande av trebucheten
Mötet beslutade:
Att Thorbjörn Karlsson ansvarar för detta. Förslagsvis träffas vi ett par
kvällar i lokalen för att färdigställa det mesta, för att sedan ta ner
trebucheten till Koggen och färdigställa den där under ett helgevent.
o Rustningsbyggarhelg/aktivitetshelg
Mötet beslutade:
Att Ola Widell bestämmer en helg då vi jobbar med rustningsbyggande,
t.ex. att serietillverka handskar.
• Event
o Nybörjarevent tillsammans med Baggeholm
Se Bootcamp.
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o Bootcamp
Mötet diskuterade nybörjarevent och bootcamp. Detta hade redan
diskuterats med Baggeholm och de hade inte för avsikt att ordna något
event i år.
Mötet beslutade:
Att Sami och Linus ordnar en bootcamp som kombinerar fighting med lite
A&S samt knytis på koggen. Datum för eventet ska vara den 2-4
december. Inbjudan till bootcampen görs bland annat på inbördes.

§ 5. Övrigt
• Double Wars
Mikael berättade om idén att vara på Foteviken
Mötet beslutade:
Att vi ska ha ett knäckemöte den 27:e september. Mikael skickar ut inbjudan.
Plats för mötet ska vara på Utopia, Regementsgatan 8 klockan 19.00.
• Medlemsvärvning
Mötet beslutade:
Att Mikael kollar om vi kan lägga en informationsfolder på koggen samt
undersöker om vi kan ha våra kämpaträningar på koggen.
• Tack från Örehus
Nicklas tackade för att han fått besöka på koggen samt vara med på Attemarks
medlemsmöte.

§ 6. Avslutning
Mikael tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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