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Protokoll fört vid medlemsmöte med SKA Attemark
den 21 augusti 2007 Angmars Lokal, Nobelvägen 111 Malmö.
Närvarande: Mikael Blomstrand, Henrietta Blomstrand, Linus Helmestam, Rickard
Rickardsson, Marie Sehlin, Cecilia Lindström, Jonas Evertsson (Jenny
Tapani)

§ 1. Öppnande, godkännande av dagordningen
Mikael Blomstrand 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 Blomstrand, till sekreterare välja Jonas
Evertsson samt till justerare välja Henrietta Blomstrand.

§ 4. Ärenden
• Ekonomi
Kassör Henrietta Blomstrand redovisade det ekonomiska läget.
Läget bedöms som gott då vi har ca 38.000 på föreningskontot och ca 22.000 på
dubbelkrigskontot. Dock har ingen räkning kommit än från Duke Radnor för
flygbiljetterna.
•

Mårtensfest/ Furstetornering:
Autokrat Rickard Rickardsson redogjorde för planeringen inför evenemanget.
Det som bla behöver ordnas inför evenemanget är
- Sköldar en per kämpe att måla med vapnen på de som ställer upp.
- Royal box eller liknande
- Stämning Cicci meddelar att hon och Theresé och Marie kan ingå och vara en
”fiffnings”-grupp.
- 3/9 är det rekognoseringstur ut till Bollerup.
- Listen behöver fixas till efter dubbelkriget.
Mötet diskuterar en dag för att fixa till sköldar och list första helgen av oktober
diskuteras. Kämpar på mötet uttrycker en önskan om att kämpaträning och
fixande sker på skilda dagar.
Mikael kallar till arbetsdag (lördag 6/10, kl 12.00)

SKA Attemark
Protokoll fört vid medlemsmöte den 21 augusti 2007

Sida 2(2)

•

Storpub med Angmar
Den 7/9 kommer Attemark att hålla i en gemensam pub med Malmö
Tolkiensällskap Angmar.

•

Lokalen
Mötet beslutar att Attemark ska när tillfälle ges lämna den nuvarande lokalen för
att i stället inleda ett samarbete med Malmö Tolkiensällskap Angmar i lokalen på
Nobelvägen 111. Styrelsen ska också träffa Angmars styrelse för att komma
överens om hyresfördelning, nyckelansvar etc.

•

Attepaviljongens framtid
Efter Visby framkom det vissa funderingar över Attepavvens framtid.
Mötet diskuterade frågan och kom fram till följande.
Under våren gör vi en översyn av Attepavven med ny impregnering och dylikt.
Då vi inte använder pavven så mycket finns det i dagsläget ingen anledning att
investera i en ny pavve.
Vi ska undersöka möjligheterna att göra eller köpa soltak.
Jonas undersöker möjligheterna att göra ett soltak och Henrietta ska kolla med en
segelmakare om vi kan beställa en därifrån.

•

Skjutnät till bågskytte
Mötet beslutar att uppdra åt Mårten Spanne att köpa in ett pilfångstnät för
bågskytte. Pris ca 500 kr/m.

§ 5. Övrigt
• Ny stereo
Rickard upplyste om att föreningens tidigare stereo nu har upphört.
Han tar fram ett förslag på ny stereo.
§ 6. Avslutning
Mikael tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade därefter mötet.
Sekreterare

Ordförande

Jonas Evertsson

Mikael Blomstrand

Justerare

Henrietta Blomstrand

