1
Årsmötesprotokoll 2016 – Bruk i Baljan

Årsmötesprotokoll 2016-11-12
Bruk i baljan
SKÄRBLACKA

Närvarande medlemmar
Kristoffer Ärnbäck
Anna Andersson
Malle Andersson
Sara Salkvist
Pierre Salkvist
Jimmy Gripenstam
Stefan Carlsson
Malin Wennlund
Johanna Åberg
Michaela Wedin (skype)
Britt Sjöqvist (skype)

Övriga närvarande
Jonas Pettersson
Nils Cordes
Erik Skogsberg

Protokollet har justerats:

Mötesordförande

Kristoffer Ärnbäck

Ort & Datum

Mötessekreterare

Anna Andersson

Ort & Datum

Justerare

Sara Salkvist

Ort & Datum

Justerare

Malin Wennlund

Ort & Datum
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1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av Kristoffer Ärnbäck

2. Mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes via Facebook och mail för 2 veckor sen och anses därmed behörigt utlyst.

3. Val av mötesordförande
Kristoffer Ärnbäck vals till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Anna Andersson vals till mötesskereterare.

5. Val av två personer att justera protokollet
Följande personer utses till justerare, tillika rösträknare:



Sara Salkvist
Malin Wennlund

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Se bifogat dokument:
Verksamhetsberättelse för bruk i baljan.pdf
Kommentarer på verksamhetsberättelsen:
Angående nackdelarna med Follökna i Södermanland – Folk boende på området, inte lika
välkomnande eller bemötande sätt som på Årås, etc.
Verksamhetsberättelsen lägges till handlingarna

a. Redovisning av icke-genomförda styrelseprojekt



Prag-resan – Inte hunnits med pga folks livvituationer under året
Kommunikationskanaler – Började försöka men har inte kunnat fokusera på detta

7. Ekonomisk berättelse från förra året
Se bifogade dokument:
Balans 2016.pdf
Resultat 2016.pdf
Kökspersonalen har arbetat mot reseersättning enbart under arrangemanget Mysterium
Tremendum.
Förslag:
Föreningen ordnar med någon form av present till ”Mogge” och ”Bumbi” som tack för hjälpen.
Beslut:
Ålägger arrangörsgruppen att ordna med en gåva till kökspersonalen. Budget: 1000 kr
Den ekonomiska berättelsen för 2016 godkännes.
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8. Revisorernas berättelse för:
a. 2016
Revisorerna har räknat igenom den ekonomiska berättelsen och rekommenderar ansvarsfrihet för
styrelsen.
Revisorernas berättelse lägges till handlingarna.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för:
a. 2016
Årsmötet godkänner ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

10.

Övriga propositioner från styrelsen

Inga propositioner från styrelsen.

11.

Motioner från enskilda medlemmar

Förslag från Kristoffer: Jeremy Clarkson som skyddshelgon
Hjälpt föreningen ur många bilbekymmer med sin visdom.
Anses dock olämpligt då individen ofta visat ett tvivelaktigt beteende.
Förslaget avslås.

12.

Projektförslag

a. Sekelskiftespicknick i Industriöandskapet (Cake by the Strömmen)
Ingen sekekskiftespicknick 2016 då detta delegerats till Stempunk Göteborg.
Förslag om att skapa ett nytt årligt återkommande arrangemang placerat i Norrköping. Pierre och
Sara ansvarar för projektet. Inga ekonomiska insatser krävs från föreningen.
Projektförslaget godkännes

b. Post Scriptum
Se bifogat projektförslag nedan, Appendix A.
Brevlajv i Mysterium Tremendums värld
Arrangemanget är öppet även för personer som inte varit med på lajvet. Det finns heller inga krav på
att deltagare ska hålla sig till roller som funnits med på lajvet. Inga förkunskaper krävs. En roll som
inte var på området under lajvet kommer t.ex. inte att ha haft möjlighet att ha kunnat veta allt som
alla andra vet som var där.
Projektförslaget godkännes

c. Övriga förslag
Idéer:



Lajv inspirerat av Parasol Protectors (Micki och Johanna)
Uppföljare till Java (Pierre)
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Ånglokslajv mellan Göteborg-Gävle – Antingen Agata Christie (20-tal) eller Harry Potter, alt.
en av varje per sträcka (Pierre)

Fortsättning följer 2017

13.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år

Förslag:
Ta det lugnt, skriva brev, förbered nästa års projekt, beta av styrelsens åtaganden, umgås, äta kakor
eller korv i ugn.

14.

Medlemsavgift för kommande år

Förslag:
Låter medlemsavgiften ligga kvar på mellan 50 och 150 kr och att avgiften ska betalas.
Förslaget godkännes

15.

Föreningens säte för kommande år

Förslag:
Norrköpings kommun
Förslaget godkännes

16.

Budget för kommande år

Hoppar detta då inga projekt kräver budget under året.

17.

Godkännande av nya medlemmar i föreningen

Förtydligande kring metoden enligt stadgarna görs för deltagare på årsmötet gällande reservationer
från aktuella medlemmars håll. Behöver man ”skvalpa” bör man kommunicera det med föreningen.

a. Joe Taylor
Beslut: Nej

b. Niklas Torstensson
Har haft det kaotiskt under en period och har därmed inte kunnat engagera sig under året. Dock inte
något arrangemang som personen kan visa sig inom.
Beslut: Nej pga utdragen aspirantperiod och inga planerade projekt under året

c. Karl Kronlund
Bidragit med soptunnor, lik, mycket arbeten som inte syns under arrangemangen
Beslut: Godkänner Karl som medlem om Karl vill vara med.
Svar från Karl under pågående båtbygge via telefon: Ja!

d. Erik ”Bumbi” Larsson
Beslut: Rungande JA!

e. Morgan Ström
Beslut: Rungande JA!

5
Årsmötesprotokoll 2016 – Bruk i Baljan

f. Ulrika Johansson
Inte varit med och arbetat ännu.
Beslut: Aspirant ytterligare ett år

g. Dennis Wedin
Inte varit med och arbetat ännu då barnvakten strulat. Dock inget tvivel om att han kommer att
hjälpa till när han får möjlighet till detta
Beslut: Ja!

18.

Godkännande av nya aspiranter i föreningen

a. Niklas Torstensson
Ja

b. Jonas ”Texas” Pettersson
Ja

c. Nils Cordes
Ja

d. Simon ”Britts svärdpojk” Laudell
Ja

19.

Utträden ur föreningen

Inga

20.

Val av styrelse för kommande år

Folk som skickat in åsikter har varit nöjda. Förslag: Samma som i år men byte av Michaela och
Johanna på suppleantposten.
Förslag 1, Valberedningens förslag
Ordförande: Kristoffer Ärnbäck
Sekreterare: Anna Andersson
Kassör: Sara Salkvist
Ledamot1: Jimmy Gripenstam
Ledamot2: Malle Andersson
Suppleant 1: Malin Wennlund
Suppleant2: Johanna Åberg
Kommentar:
Önskemål att ordförandeposten roterar runt mellan olika medlemmar ur föreningen för år till år.
Önskemål från Malin att gå upp från suppleant till ledamot.
Förslag 2
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Ordförande: Kristoffer Ärnbäck
Sekreterare: Anna Andersson
Kassör: Sara Salkvist
Ledamot1: Malin Wennlund
Ledamot2: Malle Andersson
Suppleant 1: Jimmy Gripenstam
Suppleant2: Johanna Åberg
Beslut: Godkänner Förslag 2

21.

Val av en eller två revisorer för kommande år

Förslag:



Stefan Carlsson
Michaela Wedin

Beslut: Godkänner förslaget

22.

Val av valberedning för kommande år

Förslag:



Jean-Pierre Salkvist
Britt Sjöqvist

Beslut: Godkänner förslaget

23.

Övriga frågor

a. Föreningsaktiviteter



Prag-resan
BodaBorg

Förslag:
Kommande styrelse arrangerar en BodaBorgsativitet. Kan vi lyckas med detta kan vi kanske se över
Prag-resan i framtiden.
Beslut:
Styrelsen får i uppdrag att arrangera detta

b. Planering av styrelsemöten
Styrelsen tar denna punkt. Inga önskemål från årsmötet.

24.

Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat

25.

Mera bruk i baljan boys

Mera bruk i baljan boys spelas från Spotify.
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Appendix A
Projektförslag “Post Scriptum”
Ett brevlajv år 1927
Fiktion, vision och syfte
Post Scriptum är ett brevlajv som utspelar sig i samma värld som Mysterium Tremendum.
Det kommer att starta några månader efter händelserna under lajvet och utspelar sig i
realtid, det vill säga att 1 januari 1927 utspelar sig under 1 januari 2017. Genom det här
lajvet vill vi skapa en kreativ miljö där deltagarna skapar handlingen tillsammans med
arrangörerna. Istället för ett fåtal intensiva dagar av lajvande har brevlajvet en lägre intensitet
under längre tid och utspelar sig i en tankevärld som lämnar materiella spår efter sig i form
av de brev och anteckningar som deltagarna producerar.
Praktiskt
Inför Mysterium Tremendum testade vi konceptet brevlajv genom att själva genomföra ett
inför lajvet i oktober. Syftet med det brevlajvet var att skapa materiell och imateriell fiktion
inför arrangemanget. Då var alla deltagare medlemmar i föreningen men nu öppnar vi för alla
att anmäla sig.
Handlingen utspelar sig genom de brev som deltagarna skriver till varandras roller.
Arrangörerna kommer då och då ge ut nyheter som kan användas i lajvet för att driva
berättelsen och rollernas relationer till varandra. Lajvet kommer att skötas officiellt från
föreningens hemsida, som också kommer att hysa ett socialt nätverk som gör det möjligt att
sprida nyheter och skapa nätverk mellan deltagarna. Genom att anmäla sig får man en
inloggning som ger tillgång till information om alla roller och kontaktuppgifter till deltagare.
Vi kommer att hjälpa deltagarna att skapa relationer till varandra för att förenkla spelet i den
mån det efterfrågas och behövs. Det finns inga krav på hur många brev varje deltagare
måste producera.
Ekonomi
Post Scriptum kommer inte att ha några kostnader utöver föreningens årliga driftkostnader.
Vi kommer att ta ut en låg avgift på cirka 30-50 kronor för att kunna driva hemsidan. Varje
deltagare bekostar själv sitt eget material inklusive porto.
Arrangörer
Sara Salkvist
Kristoffer Ärnbäck
M. fl.

