Bruk i baljans årsmöte 2017
Närvarande medlemmar:
Kristoffer Ärnbäck
Stefan Karlsson
Johanna Åberg
Erik Larsson
Britt Sjöqvist
Jean-Pierre Salkvist
Sara Salkvist

Övriga närvarande:
Simon Laudell
Nils Cordes

Plats: Ämtetorp, Norrköping
Tid: 2017-11-18, klockan 16.00-18.00
___________________
Stefan Karlsson, ordförande
___________________
Kristoffer Ärnbäck, sekreterare
___________________
Sara Salkvist, justerare
___________________
Johanna Åberg, justerare
1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat 16.00
2. Mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes via mejl. Årsmötet är behörigt utlyst.
3.Val av mötesordförande
Stefan Carlsson och Erik Larsson föreslås som mötesordförande. Stefan Carlsson väljs som
mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Kristoffer Ärnbäck föreslås till mötesordförande. Förslaget antas.
5. Val av två personer att justera protokollet
Sara Salkvist och Johanna Åberg föreslås till justerare. Förslaget antas.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Se verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen lämnas till handlingarna efter den justerats med
en paragraf som nämner att föreningen fått en donation från den nedlagda föreningen
Westgoetabarbarerna.

7. Ekonomisk berättelse från förra året
Se ekonomisk berättelse. Föreningens bokslut lämnas till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse för 2017
Revisorena påtalar att det är olämpligt med endast två styrelsemöten. Detta är tillåtet enligt
stadgarna men leder till svårigheter för medlemmarna att följa upp på verksamheten.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
Styrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
10. Övriga propositioner från styrelsen
11. Motioner från enskilda medlemmar
12. Projektförslag:
A. Sekelskiftespicknick i Industrilandskapet (Cake by the Strömmen)
Sekelskiftespicknick är en långvarig tradition som startades i Göteborg och som nu
förflyttats för att hållas i Norrköping. Picknicken äger rum på nationaldagen och går ut på att
föreningen möts och fikar på en trevlig plats i landet. Projektet har varken utgifter eller
inkomster. Föreningen erbjuder ett ramverk för att möta personer som är intresserade av att
fika i sekelskifteskläder. Projektet antas.
B. Lottorna, lugnet och lömskheten (0-8-4)
Se projektförslag. Tillägg: Området kan ta max 70-100 deltagare. Inspirationen till lajvet
kommer från äldre bilder på röda korset och scouter. Lilla lugnet blev bra eftersom det fanns
en naturlig motor i lajvet. På 0-8-4 ska alla grupper ha naturliga motorer som driver spelet
framåt. Föreningen hjälper till att hålla igång motorerna. Revidera och förtydliga lajvets
syftestexter. Flera föreningsmedlemmar är intresserade av att medverka i arrangemanget.
Projektet antas.
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år
Projekten styr verksamheten men verksamhetsåret bör innefatta fler styrelsemöten. Tillträdande
styrelse får i uppgift att se om inaktiva medlemmar fortfarande är intresserade av att vara
medlemmar i föreningen.
14. Medlemsavgift för kommande år
Medlemsavgiften fastställs som frivilligt belopp mellan 50 och 150 kronor. Tillägg: Det finns fasta
kostnader som måste betalas. Medlemsavgiften antas som ovan.
15 a. Föreningens säte för kommande år
Årsmötet beslutar att föreningens säte för kommande år ska vara Västerås. Punkten kommer i
framtiden att skjutas till efter punkten 20. Val av styrelse.
15 b. Föreningens adress
Årsmötet beslutar att den som blir kassör blir föreningens postmottagare och att kassörens adress
även ska vara föreningens adress.
16. Budget för kommande år
Föreningen har bankavgifter på 900 kronor. Föreningens intäker är medlemsavgift inklusive
projektens eventuella överskott. Hemsidan är betald inför nästkommande två år. Budgeten antas.

17. Godkännande av nya medlemmar i föreningen
Simon Laudell antas som medlem.
Nils Cordes antas som medlem.
Ulrika Johansson antas som medlem.
18. Godkännande av nya aspiranter i föreningen
Jonas Texas Larsson fortsätter att vara aspirant.
19. Utträden ur föreningen
Årsmötet ger i uppgift för nästkommande styrelse att undersöka om Elvira Fallsdalen och Niklas
Torstensson fortfarande är intresserade av att vara med i föreningen. Det går att gå ut ur föreningen
och sedan återkomma enligt samma förfarande.
20. Val av styrelse för kommande år
Valberedningen har kontaktats av föregående styrelse och medlemmar och har lyssnat till enskilda
önskemål. Valberedningen har haft ett telefonmöte där saken diskuterades närmare. Valberedningen
kontaktade därefter individerna och tillfrågades om de önskade fylla rollen.
1.
2.
3.
4.
5.

Förslag:
Ordförande: Sara Salkvist
Sekreterare: Nils Cordes
Kassör: Stefan Karlsson
Ledamot: Michaela Wedin
Ledamot: Simon Laudell

Valberedningen har försökt sprida ut styrelsen så att den täcker upp så många medlemmar och så
stort geografiskt område som möjligt. Valberedningen anser att kandidaterna är kompetenta inför
sina kommande uppdrag.
Förslaget på ny styrelse antas av årsmötet.
21. Val av en eller två revisorer för kommande år
Ulrika Johansson och Kristoffer Ärnbäck föreslås som revisorer inför verksamhetsåret 2018.
Förslaget antas.
22. Val av valberedning för kommande år
Jean-Pierre Salkvist och Johanna Åberg föreslås som valberedning inför verksamhetsåret 2018.
Förslaget antas.
23. Övriga frågor
Föreningens dryftar om vi ska ha en extra ledamot i styrelsen. Förslaget avslås.
24. Mötets avslutande
Mötet avslutas
25. Mera bruk i baljan boys
Detta år ånjöt föreningen ”Skånska Brogrens” sydsvenska variant av Mera bruk i baljan boys. Låten
framfördes med tillhörande musikvideo på Nils Cordes telefon. Musikvideon anses av årsmötet som
mycket märklig.

