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Årsmötesprotokoll 2013
Bruk i baljan
Närvarande medlemmar:

Jean-Pierre Salkvist, ordförande
Kristoffer Ärnbäck, sekreterare
Sara Salkvist
Stefan Carlsson
Johanna Strömblad
Michaela Thunberg (via Skype)

Närvarande övriga:

Anna Andersson
Malle Tervonen
Joe Taylor
Jimmy Gripenstam
Christer Edvardsson
Niklas Torstensson (via Skype)

Protokollet har justerats:

Sekreterare:

______________________________________
Kristoffer Ärnbäck

Ordförande:

______________________________________
Jean-Pierre Salkvist

Justerare:

______________________________________
Stefan Carlsson

Justerare:

______________________________________
Michaela Thunberg
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§ 1 Årsmötets behöriga utlysande
Mötet utlystes via Facebook den 4 november. Mötet anses behörigt utlyst av
årsmötet.
___
§ 2 Val av mötesordförande
Jean-Pierre Salkvist väljs som mötesordförande.
___
§ 3 Val av mötessekreterare
Kristoffer Ärnbäck väljs som mötessekreterare.
___
§ 4 Val av justerare
Michaela Thunberg och Stefan Carlsson väljs som justerare.
___
§ 5 Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året. Se verksamhetsberättelse. Styrelsens
verksamhetsberättelse läggs till handlingarna.
___
§ 6 Ekonomiskt bokslut 2013
Ekonomisk berättelse för förra året. Se ekonomisk berättelse. Den ekonomiska
berättelsen läggs till handlingarna. Föreningens resultat för år 2013 är 3611 kronor.
___
§ 7 Revisornernas berättelse
Revisorernas berättelse för förra året, revisorerna har ingen berättelse ifrån förra
året.
___
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§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Förra årets styrelse beviljas ansvarsfrihet.
___
§ 9 Nya aspiranter
Antagande av aspiranter. Följande människor tas upp av föreningen som aspiranter:
Joe Taylor, Niklas Torstensson, Christer Edvardsson, Johanna Åberg. Våra nya
aspiranter får förslagsrätt under pågående årsmöte.
___
§ 10 Nya medlemmar
Godkännande av nya medlemmar i föreningen. Följande människor godkänns av
föreningen som nya medlemmar: Anna Andersson, Malle Tervonen, Jimmy
Gripenstam. Våra nya medlemmar får rösträtt under pågående årsmöte.
___
§ 11 Projektförslag 2014
Operation Java
Pierre presenterar ett från början litet arrangemang, Projekt Java, som skall komma
att bli en brygga mellan Airsoft och Lajv. Arrangörsgruppen har bokat område
vecka 34 2014. Antalet deltagare börjar på 250 deltagare. Operation Java är menat
som ett krigslajv med 5 fraktioner, med en twist mot kaffebrist och krig på grund av
det, samt en komisk ton som genomsyrar lajvet. Evenemanget har ingen färdig
budget, området kommer att kosta 50 kr per deltagare, utöver det tillkommer dassoch vattenkostnader. Det är menat att Bruk i Baljan skall gå plus på arrangemanget,
därför kommer arrangemangsavgiften vara dubbel mot kostnaden. Lajvet kommer
att utspela sig under 3-4 dagar, i nuläget är området bokat i 3 dagar, fredag till
söndag. Pierre tar emot fler bruk i baljan medlemmar till att jobba med operation
java. Projekt Java ska försöka få till en liknande genderfördelning som på övriga
Bruk i Baljan arrangemang, dvs. 50 procent män och 50 procent kvinnor. Detta skall
uppnås via uppvisande av arrangemanget och riktad ”reklam”, ingen kvotering skall
förekomma.
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Bruk i Baljan vill genomföra evenemanget i samarbete med Höglandets
Airsoftförening, i nuläget finns en tillräcklig arrangörsgrupp för att genomföra
arrangemanget på sagd tidsrymd. En hemsida måste skapas och läggas upp snarast,
dock med bantad fiktion gentemot vad som i nuläget finns. När en hemsida är gjord
kan posters och liknande börja spridas. Lajvet kommer att ha en åldersgräns på 18
år, detta gäller utan undantag och för alla roller. Lajvet kommer att vara totalt
alkoholfritt. En ungefärlig uppskattning baserad på statistik från Sverok av
genderfördelning i lajvarrangemang visar på 60 procent män gentemot 40 procent
kvinnor och vid Airsoftarrangemang 85 procent män gentemot 15 procent kvinnor,
alternativt 80 procent män gentemot 20 procent kvinnor. Arrangemanget använder i
nuläget mest Facebook för kontakt. Arrangörsgruppen siktar på Genderbalans i
arrangörsgruppen då detta ska avspegla visionen av genderfördelningen på lajvet.
Arrangemanget kommer att ha en huvudfokus mot lajv.
Krav från årsmötet för att arrangemanget ska få genomföras via Bruk i Baljan:
•
•
•

Hemsida skall vara uppe innan den 31 december 2013.
Innan sista februari 2014 skall ALL ekonomi, visionen och fiktionen vara
helt klart.
Arrangörsgruppen skall tydligt visa strukturen på arrangörsgruppen för
styrelsen innan sista februari 2014.

Operation Java antas som ett Bruk i Baljan arrangemang 2014.
Sekelskiftespicnic
Sekelskiftespicnic, som har arrangerats årligen av Pierre och Sara i Göteborg, 6 juni
på nationaldagen, föreslås att göras som ett Bruk i Baljan arrangemang.
Sekelskiftespicnic antas som ett Bruk i Baljan arrangemang 2014.
Rött Salt, eller ”Clockbuttom”.
Se projektförslag. Arrangörsgruppen har arbetat med arrangemanget sedan
september. Lajvet kommer att äga rum på RLS härskarringens område, alla Bruk i
Baljan medlemmar och aspiranter är välkomna som deltagare eller som medhjälpare
i arrangörsgruppen. Ännu är inte datum för lajvet satt, men man har tittat på ett par
olika datum, innan medeltidsveckan eller under Novemberlovet. Arrangemanget har
en vision om att lajvet talar Engelska.
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En deadline för ekonomi och liknande samt hemsida är satt tills prolog 2014. Lajvet
kommer inte kunna uppfattas av deltagare som ett socialt experiment,
arrangörsgruppen tar gärna emot folk som jobbar för att det inte ska bli ett socialt
experiment. Rörande scenario och intrigförfattande, tar arrangörsgruppen gärna med
konsulter från BiB med i intriggruppen. Hur maten under lajvet löses är under
diskussion.
Krav från årsmötet för att arrangemanget ska få genomföras via Bruk i Baljan:
•
•

Tidsplan och deadline på ovanstående saker senast till prolog.
Någonstans i arrangörsgruppen skall finnas en koppling till styrelsen.

Rött Salt antas som ett arrangemang i samarbete med Bruk i Baljan år 2014
___
§ 12 Projektförslag 2015
Lilla lugnet 3
Lilla Lugnet 3, kommer att äga rum någon gång under januari 2015, och utspelar sig
på nyårsafton 1899, i samma värld som Lilla Lugnet. Arrangörsgrupp letar just nu
efter område, gärna ett slott eller liknande. Hittills är detaljer väldigt oklart, eftersom
det är lång tid kvar, men årsmötet tar upp frågan nu eftersom det är kort om tid efter
nästa årsmöte.
Krav från årsmötet för att arrangemanget ska få genomföras via Bruk i Baljan:
•

Arrangemang skall läggas upp senast sista februari 2014.

Lilla lugnet 3 antas som ett projekt under Bruk i Baljan år 2015.
___
§ 13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år
•
•

Bruk i Baljan kommer att åka i någon form av konstellation till Prolog 2014.
Bruk i Baljan kommer att finnas med på Gothcon med ett Arkham Pony
häng.

Utöver dessa saker kommer alla ovanstående arrangemang för 2014 att äga rum.
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Frivilliga Baljatörer som vill åka till konventet Asylum i England för att lämna
nallar i början av nästa höst, samtidigt som riksdagsvalet söks.
Övriga propositioner från styrelsen existerar inte.
___
§ 13 Motioner från enskilda medlemmar
Samarbete med Scverok eller andra förbund
Jean-Pierre lämnar en motion om att se över möjligheter för bidrag samt möjligheter
om att ha samarbeten med Sverok och liknande. Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen
att ta fram en lista på bidrag och försäkringar som går att söka/teckna. Förslag på att
det kan vara upp projekten och arrangemangen att söka bidrag kommer på tal. Även
förslag på att gå direkt till bankman och söka bidrag direkt via länsstyrelse eller
liknande.
Styrelsen får i uppdrag att konkret undersöka vilka bidrag projekt kan få, samt olika
försäkringar för deltagare, men utan kopplingar till Sverok.
Steampunk-konvent
Ett utvärderingsmöte för föregående konvent och intresse koll på att skapa nytt
konvent, kommer att äga rum i form av ett möte i vår.
___
§ 14 Medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande år blir samma som förra året. Detta gäller medlemmar
men inte aspiranter, donationer mottages gärna.
___
§ 15 Budget 2014
Det finns ingen budget för kommande år. Projekten driver den!
___
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§ 16 Val av styrelse för kommande år.
Fråga om höjning av antalet ledamöter från två till fyra. Förslaget godtas av
årsmötet.
Alla är nöjda med den sittande styrelsen.
Förslag som ordförande: Jean-Pierre Salkvist
Förslag som sekreterare: Kristoffer Ärnbäck
Förslag som kassör: Sara Salkvist.
Anna Andersson, Michaela Thunberg, Jimmy Gripenstam och Johanna Strömblad
föreslås som ledamöter.
Alla förslag godtas av årsmötet.
Fråga om höjande av ledamöter till fyra, till en styrelse av sju. Godtas.
___
§ 17 Val av en eller två revisorer för kommande år
Valberedningen föreslår aspiranter: Christer Edvardsson, Joe Taylor.
Båda godtas.
___

§ 18 Val av valberedning för kommande år
Årsmötet förslår Stefan Carlsson, Malle Tervonen, Niklas Torstensson.
Alla tre godkänns. Stefan Carlsson är sammankallande.
___
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§ 19 Övriga frågor
Forumsskapande
Ska vi ordna ett forum för BiBarrangörerna, som ett arkiv eller liknande? Om
föreningen anser att det är av vikt. Forum kan strukturera upp saker bättre än
Facebook. Ett strukturerat elektronisk arkiv?
Styrelsen skall se över detta och vem som gör det.
Klädesplagg som vi kan glassa runt i
Styrelsen ska se till att detta blir gjort.
Loggan
Alla får möjlighet att göra ett logga-förslag, har till den 1 januari på sig. Därefter
sker en omröstning på Facebook eller liknande.
___
§ 20 Ulf Peder Olrogs Mera Bruk i Baljan Boys
Detta år fick Charles Wildmans orkester stå för musiken. Stora städer ska stå som ett
underverk.
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