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Protokoll fört vid årsmöte med
SKA Attemark
2004-02-22, Föreningens lokal på Norra Grängesbergsgatan 4, Malmö

Närvarande: Mikael Jansson, Henrietta Blomstrand, Emma Norin, Eva Pieterek, PJ
Pieterek, Linus Helmestam, Henrik Dentz, Inga-Karin Andersson, Åsa
Sjöström, Fredrik Ohlsson, Thorbjörn Karlsson, Christer Holm, Ola Widell,
Jonas Ericsson.
§1
Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet
Mikael Jansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Beslut: Att samtliga närvarande hade rösträtt.
§2
Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Beslut: Kallelsen godkändes.
§3
Fastställande av dagordningen
Beslut: Dagordningen godkändes.
§4
Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Till ordförande för mötes valdes Mikael Jansson och till sekreterare valdes Inga Karin Andersson.
§5
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Beslut: Till justerare valdes Emma Norin och Åsa Sjöström.
§6
Styrelsens verksamhesberättelse samt resultaträkning för 2003 och budget för 2004
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen (se bilaga 1). Kassören presenterade
resultaträkning (se bilaga 2) och förslag till budget för 2004 (se bilaga 3).
Beslut: Verksamhetsberättelsen och resultaträkningen godkändes och lades därefter till
handlingarna.
§7
Framläggande av revisionsberättelse
Henrietta Blomstrand presenterade revisionsberättelsen (se bilaga 5).
Beslut: Revisionsberättelsen lades därefter till handlingarna.
§8
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
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§9
Fastställande av medlemsavgifter
a) Summan
Beslut: Att medlemsavgiften behålls lika som det gångna året, d.v.s. 100 kr för
medlemmar över 18 år och 50 kr för medlemmar under 18 år.
b) Medlemsperiod
Beslut: Att medlemsskap gäller per kalenderår, dvs 1/1 till 31/12.
§ 10
Framläggande av verksamhetsplan inför det kommande året
Ordförande presenterade verksamhetsplanen för det kommande året (se bilaga 4).
§ 11
Val av följande styrelseposter och ämbetsmannaposter
a) Styrelse ordförande/Drots
Beslut: Till ordförande tillika drots valdes Mikael Jansson. Beslutet var enhälligt.
b) Sekreterare
Beslut: Till sekreterare valdes Henrietta Blomstrand.
c) Kassör/Skattmästare
Beslut: Till kassör tillika skattmästare valdes Fredrik Ohlsson.
d) Ledamöter (2)
Beslut: Till ledamöter valdes Linus Helmestam och Thorbjörn Karlsson.
e) Suppleanter (2)
Beslut: Till suppleanter valdes Emma Norin och Åsa Sjöström.
f) Konst & Vetenskapsminister (MoAS)
Beslut: Till MoAS valdes Linus Helmestam.
g) Härold
Beslut: Till härold valdes PJ Pieterek.
h) Marsk
Beslut: Till marsk valdes Ola Widell.
i) Kastellan
Beslut: Till kastellan valdes Emma Norin.
j) Fältskär
Beslut: Till fältskär valdes Karl Eklund.
§ 12
Tillsättande av revisionsgrupp
Beslut: Till revisor valdes Christer Holm tillika ordförande i revisionsgruppen. I gruppen
ingår även kassören. Ytterligare medlem i gruppen väljs på ett kommande medlemsmöte.
§ 13
Behandling av inkomna förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
a) Fastställande av firmatecknare
Beslut: Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
b) Uppdatering av stadgar
Beslut:
• Att lägga till rubriken ”Fastställande av firmatecknare” i dagordningen för
Årsmöte (§19, mellan punkterna 9 och 10).
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• Att lägga till rubriken ”Val av revisorsgrupp” i dagordningen för Årsmöte
(§19, mellan punkterna 11 och 12).
Ovanstående punkter skall tas upp på nästa års årsmöte och godkännas för att
vinna laga kraft.
c) Demo
Vi har blivit kontaktade av Riddarspelen i Båstad och Medeltidsdagarna i Lund
för att åter vara med där.
• Riddarspelen i Båstad
Beslut: Linus håller kontakten med Malin i Båstad och kontaktar Örehus för att
höra om de vill dela på demot som förra året.
• Medeltidsdagarna i Lund
Beslut: Linus kontaktar de ansvariga för att höra vad de egentligen vill ha av oss.
d) Attemarkspaviljong
Mikael har haft kontakt med en svensk leverantör av paviljonger (Korps
Hantverksbod) och fått en offert på 11.500 kr inkl. linor, stolpar och tältspik.
Jonas berättade att det finns en segelmakare i Malmö (Sjöbergs Flagg- och
specialsömnad) som kan tillverka medeltida paviljonger på beställning.
Beslut: Mikael kontaktar segelmakaren innan beslut fattas om inköp av paviljong.
§ 14
Valberedning utses
Beslut: Till valberedning valdes Henrik Dentz.
§ 15
Mötets avslutande
Mikael Jansson tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.
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