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Årsmöte Pegas 2017 01 08 

 

1. Mötet öppnades 

2. Mötet förklarades beslutsmässigt 

3. Till mötesordförande valdes Evelina Persson 

4. Till mötessekreterare valdes Sofia Bothorp 

5. Till justerare valdes Gabriel Nilsson 

6. Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och lades till handlingarna 

7. Den ekonomiska berättelsen lästes upp och lades till handlingarna 

8. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

10. Val 

 Till vice ordförande på två år valdes Petra Kronvall (nyval) 

 Till kassör omvaldes Svend Lindblom på två år 

 Som suppleant valdes Daniel Mårtensson på ett år (nyval) 

 Som fyllnadsval av ledamot på ett år valdes Andreas Nilsson (nyval) 

 Till adjungerad ledamot i styrelsen på ett år valdes Emma Feldmanis (nyval) 

 Till revisor på ett år valdes Martin Eriksson (omval) 

 Valberedning valdes inte. Styrelsen får som uppgift att utse valberedning 2017. 

11. Inga propositioner fanns att hantera 

12. Inga inkomna motioner fanns att hantera 

13. Budgetförlag för 2017 presenterades och lades till handlingarna 

14. Årets kommande verksamhet diskuterades;  
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 Klart är att två lajv i Heimland-kampanjen kommer att arrangeras under året. 

Datumen för det första av dessa två lajv är den 31/3-2/4 och det andra blir ett 

sommar-lajv som troligen går av stapeln i juni. /Petra 

 Tankar om att dra igång en studiecirkel/syjunta lite då och då under året 

framfördes /Petra  

 Under våren kommer vi försöka ha ”byhäng i Pegas lajvby” den första söndagen i 

varje månad till och med maj månads utgång. De olika styrelsemedlemmarna 

ansvarar för olika gånger och ser till att tända en brasa och vara tillgängliga för 

frågor och samtal mellan kl 11-15 /Sofia 

 Nytt grepp på att försöka få igång ett samarbete med scouterna diskuterades. 

Eventuell vore ett nytt höstlovs-arrangemang en bra grej. /Evelina 

 Bygghelger kommer det blir ett par av i vår. Vi återkommer om datum /Svend 

15. Övriga frågor; 

 Gabriel ställde en fråga om stugorna, om ägarförhållanden och möjligheter att ”ta 

hand om och reparera en”. 

 Sofia fixar ett event inför varje ”Byhäng” och lägger upp på fb-sidan 

16. Mötet avslutades 
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