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Protokoll Årsmöte SKA Attemark 2008-02-19
§1 Närvaro och fastställande av röstlängd för mötet
Följande var närvarande och samtliga hade rätt att rösta.
Mikael
Blomstrand
Henrietta
Blomstrand
Ida
Cliff
Helena
Ericsson
Kim
Ericsson
Linus
Helmestam
Anna
Hoff
Christer
Holm
Magnus
Liljedahl
Cecilia
Lindström
Richard
Richardson
§2 Fråga om mötets rättmätiga utlysande
Beslut: Samtliga tyckte att mötet utlyst rättmätigt.
§3 Fastställande av dagordningen
Beslut: Samtliga tyckte att dagordningen var i ordning.
§4 Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Samtliga valde Mikael till ordförande och Henrietta till sekreterare. Dessa godtog
uppdraget.
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Beslut: Samtliga valde Cecilia och Ida till justeringsmän, tillika rösträknare. Dessa godtog
uppdraget.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat för 2007 samt budget för 2008
Mikael lade fram verksamhetsberättelsen. Efter tillägget att Demo Beckers Nya Hem var alla
nöjda med den.
Henrietta presenterade Resultatet för år 2007 till det kom inga kommentarer.
Henrietta Presenterade därefter budgeten för år 2008 och då framkom följande ändringar:
Utgifterna skulle ökas med Angmars lokal 7000 och Utgifter övrigt 15000 för att lämna öppet
för att göra investeringar under årets gång. Inventeringarna kompletterades med trebucheten.
Beslut: Dessa lades till handlingarna.
§7 Framläggande av revisionsberättelse
Linus lade fram årets revisionsberättelse.
Beslut: Denna lades till handlingarna.
§8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
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§9 Fastställande av medlemsavgift
a) Summa
Beslut: Summan ska vara oförändrad under förutsättning att Nordmark inte
ändrar summan de vill ha in. I så fall höjs vår medlemsavgift med motsvarande.
b) Medlemsperiod
Beslut: Oförändrad löpande.
§10 Fastställande av firmatecknare
Beslut: Oförändrad som Mikael Blomstrand och Henrietta Blomstrand (i egenskap av
Ordförande och kassör) enskilt var för sig.
§11 Framläggande av verksamhetsplan inför det kommande året
Mikael lade fram verksamhetsplanen inför det kommande året. Den kompletterades med två
punkter:
1) en diskussion kring Angmars ekonomiska läge i och med att Unga Örnar
ligger dåligt till ekonomiskt. Det finns en risk att Angmar inte får behålla lokalen och då
måste båda föreningarna flytta. Årsmötet kom fram till att det är bäst att avvakta i den frågan.
2) Richard föreslog att alla event som Attemark håller ska bokföras i
Drachenwalds kalender för att skaffa historik i event-täthet.
Beslut: Med dessa kompletteringar lades verksamhetsplanen till handlingarna.
§12 Val av följande styrelseposter och ämbetsmannaposter
Beslut: Samtliga nedan valdes in på sina poster. De godtog uppdragen.
a) Styrelse ordförande/Drots
Mikael Blomstrand
b) Sekreterare
Marie Sehlin
c) Kassör/Skattmästare
Henrietta Blomstrand
d) Ledamöter (2)
Jonas Evertsson
Richard Richardsson
e) Suppleanter (2)
Helena Ericsson
Cecilia Lindström
f) Konst & Vetenskapsminister (MoAS)
Henrietta Blomstrand
g) Härold
Anna Hoff
h) Marsk
Richard Richardson
i) Kastellan
Marie Sehlin
j) Fältskär
Christer Holm
§13 Tillsättande av revisionsgrupp
Beslut: Hanna Ershytt sammankallar, Linus Helmestam biträder och kassören Henrietta
Blomstrand.
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§14 Behandling av inkomna förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
Att diskutera om vi ska skaffa en egen domän för Dubbelkriget, www.doublewars.xyz
Beslut: En domän skall skaffas och styrelsen beslutar om detaljerna.
Att Attemark sponsrar ämbetsmännen med kostnaden för DT/Silversparren
Beslut: Efter röstning som resulterade i 2 för och 5 emot blev beslutet emot detta förslag.
Ämbetsmännen får själva bekosta tidningen i pappersform.
§15 Valberedning utses
Beslut: Linus Helmestam utsågs till valberedning. Han accepterade uppdraget.
§16 Mötets avslutande
Mikael tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande
Mikael Blomstrand

Sekreterare
Henrietta Blomstrand

_______________________________

________________________________

Justeringsman
Cecilia Lindström

Justeringsman
Ida Cliff

_______________________________

________________________________
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