Bruk i Baljan, konstituerande möte

2012-03-24

Närvarande: Sara Salkvist, Jean-Pierre Salkvist, Micki Thunberg, Stefan Carlsson, Elvira
Fallsdalen, Kristoffer Ärnbäck, Johanna Strömblad
1) Mötets öppnande
• Mötet öppnades kl. 15:50
2) Val av mötesordförande
• Jean-Pierre Salkvist
3) Val av mötessekreterare
• Sara Salkvist
4) Val av två justerare
• Micki Thunberg och Elvira Fallsdalen
5) Godkännande av dagordning
• Mötet beslutade att godkänna dagordningen
6) Bildande av förening.
Mötets syfte är att bilda föreningen Bruk i Baljan (Bib) vars mål är att vara en
arrangörsförening för lajv och lajvrelaterade verksamheter.
• Mötet beslutade att konstituera en förening.
Vidare är mötets vilja att samtliga på mötet närvarande personer ska anses vara medlemmar i
nämnda förening.
• Mötet beslutade att bilda föreningen Bruk i Baljan och att samtliga närvarande ska anses
vara medlemmar av nämnda förening.
7) Antagande av stadgar.
Förslaget till föreningens stadgar blev genomgånget och diskuterades allt eftersom
genomgången fortskred. De föreslagna stadgarna gillades och inga ändringar gjordes.
• Stadgarna antogs av mötet.
8) Val av interimstyrelse
Mötet föreslog Sara som kassör, Jean-Pierre som ordförande och Stefan som sekreterare.
Mötet beslutade att välja två revisorer till interimstyrelse. Mötet föreslog Micki och Kristoffer
som revisorer. Mötet öppnande för förslag om valberedning. Mötet föreslog Jean-Pierre,
Johanna och Elvira. Mötet valde följande personer till interimstyrelse:
• Ordförande: Jean-Pierre Salkvist
• Kassör: Sara Salkvist
• Sekreterare: Stefan Carlsson.
• Revisorer: Micki Thunberg och Kristoffer Ärnbäck
• Valberedning: Johanna Strömblad, Elvira Fallsdalen och Jean-Pierre Salkvist
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9) Projekt
Jean-Pierre ställde frågan till mötet om att låta lajvet Lilla Lugnet 2 använda föreningens
namn. Mötet efterfrågade en kort projektredovisning, vilket Jean-Pierre föredrog.
• Mötet beslutade att tillåta projektet Lilla Lugnet 2 att använda föreningens namn.
Jean-Pierre föreslog att eventuellt överskott som uppstiger till max 5 000 SEK ska återgå till
Sara och Jean-Pierre Salkvist som återbetalning av förlust sedan tidigare arrangemang i
samma projekt, övrigt överskott ska gå till föreningen Bruk i Baljan.
• Mötet beslutade om att godkänna att överskott om max 5 000 SEK ska gå till
huvudarrangörerna av Lilla Lugnet, Sara och Jean-Pierre Salkvist.
• Mötet beslutade om att göra Lilla Lugnet 2 som projekt under föreningen.
10) Övriga frågor
a) Medlemsavgift
Kristoffer ifrågasatte behovet av medlemsavgift. Jean-Pierre föreslog att mötet ska besluta om
en medlemsavgift på 0 SEK fram till ordinarie årsmöte.
• Mötet beslutade att sätta medlemsavgift till 0 SEK.
b) Lajv Aid
Kristoffer tog upp frågan om var man kan få ekonomiska medel och bidrag till
lajvarrangemang och gav förslaget att föreningen bör skapa förutsättningar för att kunna
samla in ekonomiska medel för att kunna ge bidrag till lajvprojekt. Kristoffer föreslog att
föreningen skulle kunna köpa in antikviteter och saker av intresse för lajvare för att sedan
restaurera dem och sälja dem på auktion, där pengarna går till projektet Lajv Aid. Jean-Pierre
föreslog att föreningen kan anordna event för att samla in ekonomiska medel till Lajv Aid.
Mötet föreslog att föreningen ska kontakta studieförbund.
• Mötet ålade styrelsen att ta ett möte med studieförbundet ABF.
• Mötet ålade Kristoffer att ta fram ett förslag till Lajv Aid.
c) Medlemmar
Jean-Pierre ville anmoda föreningens nu sittande medlemmar att eftersöka personer som kan
anses lämpliga för att rekryteras till föreningen som sittande medlemmar eller aspiranter.
• Mötet ålade Jean-Pierre att utforma en informativ och kortfattad text om föreningen med
målgruppen eventuellt blivande medlemmar.
d) Arrangemang
Jean-Pierre föredrog frågan om hur eventuell ekonomisk vinst eller förlust av arrangemang i
föreningens regi ska hanteras. Mötet föreslog att en policy ska utarbetas.
• Mötet ålade styrelsen att utarbeta ett policy-dokument om hanterande av ekonomisk vinst
eller förlust vid arrangemang i föreningens regi.
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e) Upplösande
Johanna föredrog frågan om vad som sker med föreningens materiella tillgångar vid
föreningens eventuella upplösande. Jean-Pierre föreslog att alla ting ska säljas till
marknadsvärde, där vinsten ska tillfalla föreningen.
• Mötet beslutade om att utreda följande förslag: Vid ett eventuellt upplösande av föreningen
ska de materiella tillgångar säljas, eventuella skulder ska betalas och allt överskott ska
skänkas till Stiftelsen Ulf-Peder Olrogs Minne.
f) Undersöka bidrag
Jean-Pierre föredrog frågan om att ansöka om bidrag. Elvira åtog sig att undersöka möjliga
bidrag som föreningen kan söka.
• Mötet ålade Elvira att söka möjliga bidrag för föreningen till ordinarie årsmöte.
g) Logotyp
Elvira gav ett förslag på logotyp och åtog sig att utarbeta ett förslag till logotyp.
• Mötet ålade Elvira Fallsdalen att ta fram ett förslag till logotyp och typsnitt till ordinarie
årsmöte.
h) Noob
Johanna föredrog frågan om hjälp till nybörjare inom lajv, till exempel att utforma ett system
för hyrning eller utlåning av kläder eller utrustning. Jean-Pierre föreslog att skapa ett
lajvförråd. Jean-Pierre föreslog vidare ett mentorsskap, där mer erfarna lajvare agerar
mentorer för nybörjare och hjälper dem in i hobbyn.
• Mötet ålade Johanna att ta fram ett projektförslag för projektet Noob.
11) Mötet avslutades efter delgivande av Olrogs Mera bruk i baljan, boys

