Bruk i baljan, årsmöte 2018

2018-11-10

Bruk i baljan årsmöte 2018
Plats:Malles bostad, Stallarholmen.
Tid:2018-11-10, klockan 14:14-15:33.
Närvarande medlemmar:
Sara Salkvist
Pierre Salkvist
Nils Cordes
Stefan Karlsson
Malle Andersson
Ulrika Ström
Morgan Ström
Anna Andersson

…………………………………………………………… (underskrift och datum)
Morgan Ström, ordförande

…………………………………………………………… (underskrift och datum)
Nils Cordes, sekreterare

…………………………………………………………… (underskrift och datum)
Ulrika Ström, justerare

…………………………………………………………… (underskrift och datum)
Malle Andersson, justerare

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 14:14 i Malles vardagsrum på Stallarholmen.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmöte har gått ut på mail till samtliga föreningens medlemmar den 20 september. Mötet
biföll mötets behöriga utlysande.
§ 3 Val av mötesordförande
Morgan Ström föreslogs och valdes till mötesordförande.
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§ 4 Val av mötessekreterare
Nils Cordes föreslogs och valdes till mötessekreterare.
§ 5 Val av två personer att justera protokollet
Ulrika, Sara, Stefan och Malle föreslagna till justerare. Sara och Stefan tackade nej då deras position
som styrelsemedlemmar gör dem jäviga. Ulrika och Malle valdes till justerare.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Styrelseordförande Sara anförde styrelsens verksamhetsberättelse för förra året. Se
verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
§ 7 Ekonomisk berättelse för förra året
Kassör Stefan anförde den ekonomiska berättelsen för förra året. Se ekonomisk berättelse.
Föreningens bokslut lämnas till handlingarna.
§ 8 Revisorernas berättelse för förra året
Revisor Ulrika anförde revisionsberättelsen för förra året. Revisorn anser att föreningens verksamhet
är i sin ordning.
§ 9 Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förra året.
§ 10 Propositioner från styrelsen
Styrelsen har ej anmält några propositioner.
§ 11 Motioner från enskilda medlemmar
Inga motioner har anmälts.
§ 12 Projektförslag
A. Operation Java 2: Battle of the Bands
Pierre Salkvist föreslår att Bruk i baljan skall arrangera en uppföljare till lajvet Operation
Java. Det verkar finnas ett intresse bland lajvare att deltaga på en sådan uppföljning. I nuläget
är huvudarrangörerna Pierre Salkvist, Sara Salkvist och Mattias från Lazarus arrangörsgrupp
har anmält sitt intresse.
Pierre anför konceptet för Operation Java 2:
Kaffet är slut. Världen har gått under och nu finns endast ett enda fungerande Spotifykonto
kvar. Operation Java 2 är ett post-app, nutid, high-fantasy, airsoftlajv där rollerna strider om
kaffe och kontroll över Spotifykontot. Dvärgarna som kontrollerar krogen varifrån kontot
styrs har utlyst en serie tävlingar för att avgöra vem som är värdig att styra kontot för kvällen.
Tävlingarna hålls under dagarna och de olika raserna kommer kämpa mot varandra för att få
äran att åtnjuta sin egen favoritmusik under kvällen. Utöver dessa tävlingar kommer mer
regelrätta strider förekomma utanför krogens neutrala område. Roller respawnar med hjälp av
kaffe och en koffeinpryl på armen. I relation till dess föregångarna är tanken att Operation
Java 2 skall lägga större fokus på lajvdelen av arrangemanget och skala ner airsoftdelen något.
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Överlag är Operation Java 2 tänkt att vara mer av en lekplats för friformspel än en tajt
produktion med fokuserade intriger.
Operation Java 2 har ännu ingen komplett projektplan eller budget. Detta beror främst på att
inget område hittats till lajvet ännu. Arrangörerna önskar hjälp från föreningens medlemmar
med att leta lämpligt område. Valvet utanför Borås är för tillfället det mest troliga området att
arrangera lajvet på. Anmälningsavgift kommer sättas för att gå runt ekonomiskt. En fördel är
att Bruk i baljan redan äger mycket av det som kommer behövas för att arrangera lajvet.
Därför bör det bli ett billigt lajv att arrangera då deltagarna står för sin egen mat. Operation
Java 1 hade drygt 100 deltagare och prognosen indikerar att uppföljaren kan få lika många
eller fler.
Då en komplett projektplan saknas ålägger årsmötet arrangörerna att formulera en sådan och
lämna in den till styrelsen senast nyårsafton 2018/2019. Vidare ålade årsmötet styrelsen att
utifrån projektplanen fatta beslut om huruvida lajvet skall arrangeras.
B. Nationaldagspicknick i Norrköping
Årsmötet beslutade att nationaldagspicknick skall hållas i Norrköping. Det skall bli tårta..
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.
§ 13 Medlemsavgift för kommande år
Mötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad för kommande verksamhetsår.
§ 14 Budget för kommande år
Då föreningens budget i stort är beroende av kommande års lajv är det omöjligt att i dagsläget vare sig
föreslå eller besluta om en budget. Budgeten kommer vara en kombination av det eventuella lajvet
Operation Java 2s budget och föreningens fasta utgifter i form av till exempel webhotell och
bankavgifter.
§ 15 Godkännande av nya medlemmar i föreningen
Inga nya medlemmar föreslagna.
§ 16 Utträden ur föreningen
Inga utträden ur föreningen.
§ 17 Val av styrelse för kommande år
Valberedningen anför angående deras arbete med att finna lämpliga kandidater till kommande års
styrelse. Valberedningen föreslår sittande styrelse för omval enligt följande:
●
●
●
●
●

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

Organisationsnr.:
802465-5600

Kontakt:
brukibaljan@gmail.com

3

Bruk i baljan, årsmöte 2018

2018-11-10

Mötet biföll valberedningens förslag.
§ 18 Val av en eller två revisorer
Ulrika Ström föreslogs och valdes till revisor för kommande år.
§ 19 Val av valberedning för kommande år
Pierre anförde om valberedningens arbete och metodik för att ge en förståelse för vad det innebär att
sitta i valberedningen. Pierre önskar inte fortsätta i valberedningen. Mötet föreslog Johanna Åberg och
Morgan Ström till valberedningen. Mötet biföll förslaget.
§ 20 Föreningens säte för kommande år
Föreningspraxis är att föreningens säte är där kassören är folkbokförd. Detta för att underlätta
postgång och bankaktiviteter. Västerås föreslogs och valdes till föreningens säte för kommande år.
§ 21 Övriga frågor
A. Inköp av köksredskap
Morgan tar upp en fråga gällande inköp av köksredskap. Det har framkommit att inte alla
platser där lajv arrangeras har tillräckliga köksredskap. Morgan föreslår att föreningen köper
in dessa redskap så att kökspersonalen alltid har tillgång till bra redskap. Han har
sammanställt en lista från Ikea som totalt skulle kosta föreningen 538 SEK. Mötet beslutar att
köksredskapen skall köpas in i samband med nästa lajv föreningen arrangerar.
B. Te
Ulrika har kontakt med en mycket trevlig téaffärsägare som vill sätta ihop ett särskilt Bruk i
baljan-tè. Detta förutsätter att föreningen skriver ihop en presentation att sätta på tèpaketet.
Sara och Ulrika åtar sig att skriva denna presentation.
C. Kommunkontakt
Pierre har genom sitt arbete som sagoberättare fått kontakt med kulturavdelningarna i flera
kommuner. Det finns möjlighet att etablera lajv och Bruk i baljan hos kommunerna om vi
sätter ihop ett bra presentationsmaterial att visa upp för dem. Detta skulle kunna öppna dörrar
både till lokaler, områden och hjälp med rent praktiska bestyr kring arrangemang. I första
hand bör en presentation fokusera på vilka vi är, vad vi gjort och referenser som styrker det.
Det rör sig om en typ av CV för Bruk i baljan. Mötet ålade styrelsen att sätta ihop en sådan
presentation i samarbete med Ulrika.
§ 22 Mötets avslutande
Mötet avslutades på sedvanligt vis klockan 15:33 med musik och allsång.
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