Årsmöte SKA Attemark
2007-03-03
Sida 1

ÅRSMÖTE SKA ATTEMARK 2007-03-03
Hemma hos Richard Richardson
§1 Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet
Närarande:
SKA tillika SCA medlem
Mikael Jansson
x
Henrietta Blomstrand
x
Hanna Ershytt
x
Linus Helmestam
x
Rickard Rickardsson
x
Marie Sehlin
x
Emma Norin Askman
x
Niklas Askman
x
8
§2 Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Godkändes enhälligt
§3 Fastställande av dagordningen
Några punkter lades till under §14 (se §14)
Godkändes därefter enhälligt
§4 Val av mötesordförande och sekreterare
Som ordförande valdes Mikael Jansson och som sekreterare valdes Henrietta Blomstrand
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Hanna Erhytt valdes till justeringsman och Richard Richadson valdes till rösträknare.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat för 2006 samt budget för 2007
Verksamhetsberättelse (bilaga 2) och budget (bilaga 6) lades fram av Mikael Jansson.
Resultaträkningen (bilaga 3) lades fram av kassören, Henrietta Blomstrand. Dessa godkändes
och lades sedan till handlingarna.
§7 Framläggande av revisionsberättelse
Hanna Ershytt och Linus Helmestam lade fram revisionsberättelsen och yrkade på styrelsens
ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades sedan till handlingarna. (bilaga 5)
§8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsens ansvarsfrihet bifalles enhälligt.
§9 Fastställande av medlemsavgift
a) Summa
Beslut togs om att Attemark ska ha en medlemsavgift på 100 SEK utöver det
som Nordmark tar i avgift (för närvarande 50 SEK). Nu betalar således
medlemarna totalt 150 SEK.
b) Medlemsperiod
Beslut togs om att medlemsavgiften 12 måndader löpande enligt census regler.
§10 Fastställande av firmatecknare
Beslut togs om att Ordförande och Kassör är firmatecknare var för sig.
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§11 Framläggande av verksamhetsplan inför det kommande året
Verksamhetsplanen för kommande år lades fram av Mikael Jansson. Den godkänndes och
lades sedan till handlingarna. (bilaga 4)
§12 Val av följande styrelseposter och ämbetsmannaposter
a) Styrelse ordförande/Drots
Mikael Jansson
b) Sekreterare
Marie Sehlin
c) Kassör/Skattmästare
Heniretta Blomstrand
d) Ledamöter (2)
Jonas Evertsson och Richard Richardson
e) Suppleanter (2)
Emma Norin och Niklas Askman
f) Konst & Vetenskapsminister (MoAS)
Henrietta Blomstrand
g) Härold
Vacant
h) Marsk
Richard Richardson
i) Kastellan
Marie Sehlin
j) Fältskär
Vacant
Samtliga poster godkänndes.
§13 Tillsättande av revisionsgrupp
Hanna Ershytt är sammankallande för gruppen som i övrigt består av kassören, Henrietta
Blomstrand och Linus Helmestam.
§14 Behandling av inkomna förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
1. Pengar på kontot
För närvarande finns det en hel del pengar på kontot och det betyder att vi kan ta in
förslag på investeringar och ideér till gemensamma övningar. Beslut togs om att
styrelsen under året får ta beslut på om vi verkställer några av dem.
2. Demo
Ystad: 12-14 juli, Mikael vidarebefordrar till Baggeholm och Örehus.
Jakriborg: 24-27 maj, Mikael vidarebefordrar till Baggeholm.
Estland: 19-22 juli, Richard är kontaktperson. Resanden bjuds på mat, sovplats och
bussresa tur och retur.
Ärendet bordlades tillsvidare.
3. Tolkien föreningen; Angmar, har bjudit in styrelsen till pubkväll den 16 mars. De har
en stor och bra lokal som det kanske finns möjlighet att hyra in oss i. Beslut togs om
att odla kontakten och se vad det kan leda till.
4. Lokalen står idag som lagringsplats endast och utnytjas inte på ett bra sätt. Beslut togs
om att avvakta relationen med Tolkienföreningen.
5. Maff har en danslokal som man kan låna. Marie är kontaktperson. Ärendet bordlades.
6. Malmöfestivalens parad genom stan kan vara ett sätt att locka fler medlemmar till
Attemark. Ärendet bordlades.
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§15 Valberedning utses
Linus Helmestam valdes till valberedning.
§16 Mötets avslutande
Ordförande, Mikael Jansson, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet
Henrietta Blomstrand

Ordförande
Mikael Jansson

____________________________

____________________________

Justeringsman
Hanna Ershytt
____________________________
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