Protokoll fört vid medlemsmötet med SKA Attemark 12 oktober 2008
Angmars lokal, Nobelvägen 111 Malmö
Närvarande:
Mikael Blomstrand, Henrietta Blomstrand, Jonas Evertsson, Kim Ericsson, Helena Ericsson,
Ola Widell, Magnus Liljedahl, Linus Helmestam, Hanna Ershytt, Niklas Wadenbäck, Matilda
Wadenbäck, Ludvig Wadenbäck, Johannes Wadenbäck, Elida Widell, Elin Ericsson, Tina
Blomstrand, Eskil Helmestam/Ershytt och Marie Sehlin.
§1. Mötets öppnande, godkännande av dagordningen
Mikael Blomstrand hälsade alla välkomna och öppnade därefter mötet.
Dagordningen godkändes.
§2. Kallelsens godkännande
Mötet beslutade:
Att godkänna kallelsen.
§3. Val av mötesfunktionärer.
Mötet beslutade:
Ordförande: Mikael blomstrand. Sekreterare: Marie Sehlin. Justerare: Henrietta Blomstrand
och Helena Eriksson.
§4. Ärenden:.
Ekonomin: Ekonomin är mycket god, på gränsen till för mycket pengar på girot.
Attefesten (Kalasträdsfesten): Vinsten blev 2054 kr. Önskemål framkom att göra en
tydlig inventarielista för köksgeråd och annat material.
Aktiviteter: En gång i månaden är det pysselkväll hemma hos Morgan. Det sker även
spontana pysselkvällar hos olika medlemmar. Dessa informeras det om via mejl. Det
sker även fighting träningar, ligger på kalendariet eller via mejl.
Träningsplanering: Önskan om inomhuslokal kvarstår. Ridhus, Kulturella föreningar
ex MAF, lagerlokal. Marie kollar upp med MAF. Henrietta kollar upp med ÖRS.
Tider kring träning kommer senare. Behovet av konditionsträning ökar. Förslag att
organisera gemensamma konditionsträningar.
Baronitankar: Jonas berättade vad han funderat på. Detta har även gått ut via mejl.
Vi skulle behöva ett medlems möte med alla berörda innan beslut om Baroni kan tas.
Mikael tar kontakt med Örehus och Hässleholms medlemmarna. Styrelsen tar fram
statistik.
Furstetornering på DW: Ansökan är inskickad. Förfrågan kring detaljer om hur vi
tänker göra detta har kommit in. Temadag kunde vara ett förfarande. Kräver dock
mycket planering. Synder mot Dygder är ett förslag. Festen kan vara till Furste och
Furstinnas ära. Man kan utveckla skådespelet mer. Mikael kontaktar fursten. Vilken
dag det ska läggas på bestäms vid ett senare tillfälle.

Inköp:
o Säckakärran kommer köpas som styrelsen beslutat.
o Köksprylar till modernt kök skulle vara bra att ha i plastbackar som är lätta att
ta med. Även medeltida kokkärl för utomhus matlagning skulle vara kul. Jonas
och Mikael kollar upp moderna kokkärl och husgeråd.
Förslag att vinsten från Kalasträdsfesten går till detta inköp och att Attemark
skjuter till resten upp till 5000 kr.
o Skomakarlåda med verktyg för läderhantverk inköpes.
o Merlin paviljon kostar ca 12000 kr. Ett annat fyrkantigt tält som Nicklas
berättade om kostar 50 kr/m för tyget om man syr själv.
o I stället för ytterligare en paviljong gavs förslag att köpa en lånerustning.
Det finns lånerustningar i rostfritt att köpa för 6-7000 kr.
o Barnartiklar: Be Emma att komma med förslag på vad som kan ligga i lådan.
Mikael kontaktar Emma.
Frågorna tas till styrelsen.
Hemsidan: Det finns behov av att kolla över utseendet på hemsidan och uppdatera
bilder och annat. Mikael kan byta bilder om de skickas till honom. Jonas skickar
förslag till Mikael.
§5. Övrigt:
Förslag att bjuda hit Duke Paul af Bellatrix. Han kan komma hit på knäcke om vi vill för
fighting workshop. Cecilia är autokrat på knäcke så vi avvaktar med knäckemötet tills vi vet
om hon blir drottning.
§6. Avslutning:
Mikael tackade alla för visat intresse.

Ordförande_______________________ Sekreterare__________________________
Mikael Blomstrand
Marie Sehlin
Justerare_______________________________________________________________
Henrietta Blomstrand
och
Helena Ericsson
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