Attemarks Årsmöte
2016-03-20
Protokoll
1. Mötet öppnas
2. Närvaro- och fastställande av röstlängd
Närvarande (11 st + 4 fullmakter):
Helena Ericsson
Kim Ericsson
Lasse Arsfeldt
Marina Hägg
Jörgen Sandman
Linda Andersson
Mikael Blomstrand
Ola Widell
Sofia Andréasson
Maria Hellman (anländer vid punkt 11)
Ryan Gunn (anländer vid punkt 11)
Fullmakter:
Minna Nilsson
Malin Tjerngren
Andreas Toytziaridis
Helén Jernström
3. Fråga om mötes rättmätiga utlysande
Utskick på hemsidan, e-post och Facebook med tid, plats och dagordning,
godkänns av årsmötet.
4. Fastställande av dagordning
Kim föreslår en punkt för ”mötet öppnas” och ”mötet avslutas”
Förslaget godtas och alla punkterna justeras fram ett steg.
5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Marina Hägg
Sekreterare: Sofia Andréasson
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Justerare: Lasse Arsfeldt
Justerare: Linda Andersson

7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och
balansräkning
Mikael visar resultat och balansräkning för det gångna året.
Se bilaga, Resultat.
Marina berättar om verksamheten det gångna året, bl.a. byte av Double Wars
siten. Se bilaga, Verksamhetsberättelse.
8. Framläggande av revisionsberättelse
Mikael framlägger revisionsberättelse. Se bilaga, Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
10. Fastställande av medlemsavgift och giltighetstid
Marina informerar om att Nordmark kommer hålla ett extra årsmöte för under
Double Wars för att man kommer ändra i medlemsavgiften.
Två förändringar kommer att ske; a) vill man ha Silversparren/Dragon’s Tale i
pappersform måste man betala hela kostnaden själv så den höjs till 500 kr och b)
nästa år ändras medlemskapets giltighetstid till att gälla kalenderår.
Under Nordmarks extra årsmöte kommer brytdatum beslutas när övergång till
kalenderårsbaserad medlemsavgift ska ske.
Det beslutas att följa Nordmarks skifte med att ha årsbaserad medlemsavgift,
med bibehållna priser. Med förbehåll att vill man ha Silversparren/Dragon’s
Tale i pappersform efter 1 Jan 2017 tillkommer 500 kr. Alla medlemsavgifter
för detta år gäller fram t.o.m. 31 Dec 2016.
Medlemsavgiften är följande:
Ordinarie medlem: 150 kr
Familjemedlem (sammanboende med en ordinarie medlem): 125 kr
Barn under 18: 100 kr
Barn under 13: 0 kr
11. Framläggande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
Förslag till verksamhetsplan:
 Vi kommer bara ha ett officiellt event under året, nämligen Double Wars.
De Örehus-event vi tidigare sponsrat utgår ur Attemarks regi eftersom
Örehus numera är eget härad och har mandat att hålla i sina event själva.
 Nybörjardagar, en per termin.
 Investering, nytt tält

 Heavy fighting-träningar
 A & S träffar i Lund
Ola påpekar att styrelsen bör diskutera inomhus fightingen med tanke på att det
inte varit lika bra uppslutning i år jämfört med förra året och om det är värt att
lägga de pengarna på inomhuslokal om utfallet inte är så högt. Frågan
diskuteras.
Årsmötet beslutar att styrelsen hanterar den frågan.
Förslag på temadagar ska läggas fram av styrelsen på ett medlemsmöte.
Medlemmarna uppmuntras att skriva förslag på aktiviteter i Facebook-gruppen.
12. Val av styrelse: a) Ordförande b) Sekreterare c) Kassör d) Ledamöter
(minst två) e) Ersättare (minst en)
Valberedningens förslag till ny styrelse:
Ordförande: Ola Widell
Sekreterare: Sofia Andréasson
Kassör: Mikael Blomstrand
Ledamöter: Marina Hägg, Minna Nilsson, Jonas Eriksson, Linda Andersson,
Kim Ericsson
Suppleanter/ersättare: Lasse Arsfeldt, Malin Tjerngren
Årsmötet röstade för valberedningens förslag.
13. Fastställande av firmatecknare
Ordförande, Ola Widell och kassör, Mikael Blomstrand, var för sig.
14. Val av revisionsgrupp
Årsmötet valde Yannick Luomala och Åsa Baihofer.
15. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner inkomna.
16. Val av valberedning
Förslag:
Malin Tjerngren, sammankallande
Sara Öberg
Love Christianson
Årsmötet röstar ja på förslaget.
17. Vid mötet väckta frågor (Kan även omfatta frågor rörande SCA's
verksamhet)

Frågan angående Attemark som framtida Baroni tas upp och diskuteras.
Beslut tas om att vidare diskussioner i ämnet ska föras under året, förslagsvis på
medlemsmöten så att så många av Attemarks medlemmar som möjligt kan vara
med.
18. Mötet avslutas

_______________________
Ordförande Marina Hägg

_________________________
Sekreterare Sofia Andréasson

_______________________
Justerare Lasse Arsfeldt

__________________________
Justerare Linda Andersson

