Verksamhetsberättelse SKA Attemark 2017
På årsmötet 2 Mars 2017 så deltog 9 röstberättigade. Det fanns även 1 fullmakt
Vilket summera röstlängden till 10

Styrelsen har under 2017 bestått av:
Ordförande Ola Widell
Kassör Mikael Blomstrand
Sekreterare Sofia Andreasson
Ledamot Marina Hägg
Ledamot Kim Eriksson
Ledamot Linda Andersson
Ledamot Lasse Chano-Arsfeldt
Suppleant Jonas Ericson

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemötet varav ett har skett via Messenger.
Styrelsen har också kommunicerat och diskuterat genom en stängd facebookgrupp. Detta har gjorts
med syftet att kunna diskutera frågor och eventuella idéer mellan möten och för att stötta
verksamheten i Attemark.
Under det gånga året har den stora frågan varit överföringen av autokratgrupp till Baggeholm.
Styrelsens beslut att ge Jerker, Emilia och Christian ansvaret för Doublewars har under året varit
Styrelsens huvudmål. Genom att lägga ansvaret på Baggeholmsgruppen och stötta upp i flera
funktioner ger det oss i Attemark nya perspektiv på eventet och målet att utveckla eventet som
Malin föredömligt har lett under tre år förs nu vidare med årets Autokratgrupp.

Lokalen
Under 2017 har lokalen använts till ett par pysseltillfällen – styrelsen konstaterar att lokalen har
använts sparsamt under verksamhetsåret 2017- dock så är den av vikt för att kunna ha
föreningsverksamhet och förvara våra saker som behövs till event och träffar.

Verksamhet i stort
Positiva saker från 2017
-

-

Attemark är en förening med mångfald och vi har många positiva aspekter av detta. Vår
verksamhet är utspridd över hela Skåne och mycket sker i naturliga grupper av umgänge.
Vi förändras som förening på gott och ont. Många av våra äldre medlemmar har upptagna liv
och väljer därmed att vara mindre aktiva. Oftast beror detta på familj, liv och karriär - inte på
ointresse för föreningen.
Förändringsarbetet kring Doublewars ger nya perspektiv på vad vi gör som förening.

Negativa saker
- Avstannande rekrytering
- Lite stillastående verksamhet- behövs mer förslag på aktiviteter samt mer genomförda
aktiviteter från medlemmarna. Styrelsen skall stötta verksamheten i föreningen, inte vara
verksamheten.
Hantverk
Flertalet aktiva grupper/umgängeskretsar finns i Attemark. Mycket pyssel och verksamhet sker i dessa
grupper/hushåll. Det mesta av detta har skett hemma hos folk. Event i Facebookgruppen läggs upp på
eget bevåg och kreativiteten flödar.
Heavy fighting
Under 2017 har vi fått tillökning i Attemark genom Duke Gerhard som flyttat ner. I samkväm med
Gerhard/George/Rian har fightingträningar arrangerats främst under den varmare perioden (maj till
oktober). Målet har varit att hålla träning 2 gånger i månaden på en basis av att det fungerar med
eventscheman och mundant liv.
Event
Under 2017 har Attemark sponsrat/arrangerat 2 event
Oktoberfest, 28 oktober, Marina Hägg ansvarade
Doublewarskickoff, genom autokratgruppen för Doublewars. Arrangemanget gick av stapeln 18-20 nov
2016 [Kanske ska inte kickoffen vara med då den var 2016]
Doublewars XXX, 19-28 maj genom Malin Tjerngren och autokratgruppen
Investeringar
Under 2017 gjordes inga investeringar

