
Konstituerande 
Rådsmöte
Närvarande: Adam Maxe, Patrik Olsén, Theodor Rogstadmoen, David 
Eriksson, Tommy Östman och Sofia Johansson.

1.) Val av Mötesordförande och Mötessekreterare

 Theodor Rogstadmoen väljs till Mötesordförande och Adam Maxe 
väljs till mötessekreterare.

2.) Organisering av Styrelse

* Patrik Olsén väljs till Kassör

* Theodor Rogstadmoen väljs till Sekreterare

* David Eriksson och Tommy Östman väljs till Ledarmot

* Sofia Johansson väljs till Supleant

3.) Nya Verksamhetsplanen

a.) Adam Maxe ska försöka att fram tills nästa Rådsmöte ha 
registrerat föreningens namn och logga hos Patent och 
Registreringsverket.

b.) Mötet letar efter ett bra val av Walkie-talkies. Prylstationen är en 
webbsida som säljer teknik av olika slag och har flera varrianter av 
Walkie-talkies. Adam Maxe fixar att köpa in Walie-Talkies och ska 
meddela om de kommit in till nästa möte.

c.) Theodor Rogstadmoen ska sätta ett datum för arrangörsmöte för 
Ulvcon:03. Adam kan börja skriva ihop anmälningsformulär för 
funktionärer och förbokningsformulär för alla som vill förboka plats på 
konventet.

d.) Adam tar kontakt med Svenska Kyrkan och SKU (Kim och Kenth 
Sanfridsson) och för fram idén att fortsätta hålla i Zombielajv i Kil så 
försöker vi fortsätta där ifrån.

e.) Adam och Patrik ska försöka att sätta ihop en fiktionsgrupp så att 
den kan hålla ett första möte.

f.) Hela styrelsen ska försöka att fram tills nästa möte bolla fram idér 
på aktiviteter för Sommaraktiviteter som vi kan arrangera. Vi ska även
gå ut i Vita Ulvens facebookgrupp och fråga efter förslag.

g.) Alla planer på Vinteraktiviteter ska läggas på is fram tills Augusti 
när alla möjliga sommaraktiviteter ska vara avslutade. Möjlighet för att
hålla ett Konvent under vinterhalvåret ska också tas upp vid samma 
tid.



h.) Flertalet aktiviteter kan hållas utanför Kils Kommun, men ett så 
stort event såsom Ulvcon kan bli besvärligt, men något mindre såsom
enbart ett LAN kan vara bra att utgå ifrån och enbart göra större om 
det finns garrantier på att folk kan komma med och arrangera tidigt i 
början av planeringen så att det inte blir att arrangörer/funktionärer 
hoppar av sent i planeringen. 
Ett annat problem är även möjligheten till bra lokaler, vi behöver 
skapa bra kontakter med b.l.a skolor och idrottshallar.

i.) Uppgiften med att införskaffa lajvtält och annat lajvmaterial ska 
läggas på fiktiongruppen.

6.) Övrigt

Patrik Olsén och Adam Maxe närvarade på Kommunens Brand & 
Säkerhetsutbildning och meddelar om detta för styrelsen samt tar upp
en del punkter där vi känner att vi har gjort en del missar under våra 
störra konvent.
Något vi ska göra tills nästa större konvent är att vi ska kolla närmare 
på brand och säkerhetsregler samt möjligen även införskaffa en egen 
brandsläckare, men det beslutas vid ett senare tillfälle.

Tony Johansson väljs till att åter bli föreningens revisor.

7.) Mötet avslutas

Nästa styrelsemöte bestäms till 13e april.
Mötet förklaras avslutat.


