Ronneby LajvSällskap

PROTOKOLL

2010-o4-24

Styrelsemöte

Tid
Plats
Närvarande

14.30
RLS lajvområde

Martin Jonsson
Josefin Urkom
Matias Urkom

Zeb Strömberg

1.

Mötets öppnande

Martin Jonsson förklarar mötet öppnat.

Bifalles

2, Val av mötesordförande
Sittande Ordf. Martin Jonsson
Bifalles

3. Val av mötessekreterare
Zeb Strömberg
Bifalles

4. Val av justerare
Josefin och Matias Urkom
Bifalles

5.

Fastställande av dagordning

Bifalles

6. Beslut gällande adjungeringar.
Adjungeringar ej nödvändigt då endast styrelsen befann sig på plats.
Bifalles

7.

Föregående protokoll
Inga ändringar
Bifalles

8.

Lås och nyckelrutin
De som för tillfället har nycklar är Martin Merkel, Josef Ahlström och
Henrik Nilsson. Martin skall fortsätta att innehava sina nycklar, de som
Josef har skall gömmas uppe på RLS lajvområde och de som Henrik
har skall läggas hemma hos Martin Jonssons far som reservnycklar.
Ett kombinationslås kommer att sättas på nls verktygsbod där koden
skall bytas efter varje årsmöte.
Bifalles
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9. Årets

byggen och renoveringar

Det kommer att byggas två nya hus i Stormhalla var av Wesslan
bygger ett av dem som ett projektarbete därefter kommer vi att göra
klart Lyseberga med hus och dylikt,
Det hus som Jesper vill bygga skall forst gödkännas av markägaren
samt skall hans planritning ses till ytterligare.
Frågan är sen hur många hus som vi ska och måste bygga, men det
kommer nog inte komma mer hus i nuläget än det som är nämnts
innan.
Bifalles
1O. Arrangörs avgift
Vi skall införskaffa en arr kostnad på rsorr och då kommer denna
avgift tillkomma till t.ex. bajstömmare.
Bifalles

11. Fyrien
Ekonomiskt plus. Det kommer att bli flera lajv, omtyckt av deltagare.
Nästa lajv kommer att komma I sommar, då ett mindre ',bylajv,,.
Bifalles

12. Etridien
Än så länge_lite anmälningar, kommer troligt vis komma in fler om
man kolla på alla grupper som skall kommå. Etridien kommer senare
att kanske bli ett "nybörjarlajv", dock skall detta diskuteras vidare vi
ett senare tillfälle.
Bifalles

13. Teambuildning
Nummer 1:Att de som vill från RLS ska kunna följa med oss istyrelsen
på lajvet "Kampen i ringen" som ett stort följe. Uåtias Urkom kommer
att styra upp detta.
Nummer 2: Att vi skall anordna två grillfester där styrelsen kan lära
känna medlemmarna bättre, då en skall vara nu i vår och en senare
höst.
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Nummer 3: Att utmana lajvföreningen pegas styrelse på t.ex. bowling,
så att vi kan lära känna dem bättre och kånske kunna arbeta bättre
ihop. Martin Jonsson styr upp detta.
Bifalles

14. Bensinersättnings rutiner
Vi kan och skall inte ta i mot några kvitton längre, det befintliga priset
skall man nu bli ersatt med.
RLS kommer fortsätta att stå för arr kostnaden för att ta sig till och
ifrån lajvområdet.
Bifalles

15. Uttag från automat
Se bilagan
Bifalles

16. Arrmats rutiner
Se bilaga.
Bifalles
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17.övrigt
Betalar men dyker inte upp, vad gör vi? - Jo om man har betalt in för
arret och inte dyker upp så kommer man inte att få någon ersättning
för detta.
Bifalles

18. Mötet avslutas.
Martin Jonsson avslutar mötet.

Vid protokollet

Matias Urkom
Ronneby
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