Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 4 mars 2018
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
§4. Fastställande av föredragningslista
§5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för den gångna
ettårsperioden föredras
§7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras.
§8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden.
§10. Val av två revisorer för den kommande ettårsperioden.
§11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden.
§12. Propositioner - nytt medlemssystem
§13. Fastställande av avgift för enskild medlem för den kommande ettårsperioden.
§14. Fastställande av avgift för institutionell medlem för den kommande ettårsperioden.
§15. Fastställande av grupper med institutionell status
§16. Motioner - inga inkomna
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Det vill säga absolut
senast söndag 18 februari 2018. Styrelsen nås genom e-post: drots@nordmark.org

Valberedning
Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som
består av:
Josefina Åsemyr, Kungälv – sammankallande
Åsa Johnsson, Stockholm
Malin Tjerngren, Vinslöv
Valberedningen nås på e-post: valberedning@nordmark.org

Verksamhetsberättelse SKA Nordmark 2017
Styrelsen har bestått av ordförande Clara Brandkvist, kassör Martin Eriksson, ledamöterna
Kristina Rudbjer, Marina Hägg , Agnes Edgren, Annika Nyman och Erik Johansson samt
suppleanterna Jonas Evertsson, Leif Landén Ershag, Sara Eriksson och Rebecka Mörk. I
egenskap av redaktör för föreningens tidning Silversparren har Magdalena Moren varit
ständigt adjungerad till mötena, likaså Ammi Skuggmåne i egenskap av webadministratör.
Under året har styrelsen haft 11 styrelsemöten varav ett på plats under Knäcke och övriga
10 på skype. Nordmark har haft ett årsmöte.
Under 2017 har Nordmarks styrelsen fortsatt arbeta med distansmöten på skype och med
dagordning, protokoll och övriga handlingar i Google Drive så att alla har tillgång till allt. Vi
har avskaffat posten sekreterare då vi gemensamt skriver protokollet under mötets gång
direkt i dokumentet som innan mötet är dagordning och när mötet är klart har blivit ett färdigt
protokoll. Genom att flera kan vara inne och skriva i dokumentet samtidigt så kan alla läsa
och lägga till text löpande så att inget missas och protokollet blir samtidigt justerat av alla
närvarande (som sitter vid dator).
Under året har huvudsakliga frågor för styrelsen varit en ny servis till fursteparet,
ämbetsmannahandboken, medlemsregister, GDPR, fortsatt arbete med att följa
kampsportstillståndet, ny policy mot mobbning och Silversparren. Styrelsen har löpande följt
vad som händer i de olika lokalgrupperna i landet och upplever att de flesta grupper mår bra
och har återkommande aktivitet. Antalet betalande medlemmar i Nordmark och dess
lokalgrupper var 528 (varav 31 barn under 13 år).
Fursteparets servis har använts i många år och har under tiden blivit decimerad och
kantstött allt eftersom delar har gått sönder. SKA Nordmark har därför köpt in en ny servis till
fursteparet som är tillverkad av Fru Ida Juhanantytär (Iida Leonsaari, Jaanintie 32 c 78,
20540 TURKU, Finland, iidanposti@gmail.com) och levererades juli 2017. Servisen består
av 3 stora tallrikar, 3 assietter, 3 skålar, 3 dryckesbägare och 3 supkoppar alla med
Nordmarks vapen på.
SKA Nordmark har nu både Klakavirki och Gorynovo som medlemmar för att de ska kunna
betala sina medlemsavgifter som del av SKA Nordmarks affilieringsavtal med SCA inc
istället för att betala direkt till SCA inc. Affilieringsavtalet inbegriper även enskilda
medlemmar i Norge och Danmark och ev lokala grupper i dessa länder den dagen de bildas.
Syftet är att underlätta administrering för medlemmar och lokala grupper i Norge, Danmark,
Island och Ryssland. Skulle något av dessa länder öka drastiskt i medlemsantal i framtiden
och vilja bilda en egen förening med eget affilieringsavtal med SCA inc så kommer SKA
Nordmark att släppa den geografiska regionen till den nya föreningen.
Ämbetssmannahelg ordnades i februari 2017 och var mycket uppskattad. Det planeras en
ny liknande helg 2018 men det får bli senare på året. Arbetet med ämbetsmannahandboken
som gjordes under den helgen har under året fortsatt men i långsamt tempo och kommer få
fortsätta även under 2018.

Census har tjänat SKA Nordmark väl i många år men har av många upplevts som
svåranvänd och oåtkomlig. Det har under flera år funnits önskemål om att uppdatera till ett
nytt mer användarvänligt system. Styrelsen har under året tittat på flera alternativa lösningar
och kommer inför årsmötet 2018 föreslå en medlemsavgiftshöjning för att möta upp den
ökade kostnaden som detta kommer innebära. GDPR ställer nya krav på hur föreningen
hanterar personuppgifter och vi har krav på att följa denna lag. Flera av styrelsens ledamöter
har under året deltagit i utbildningar i ämnet (både ideellt och genom deras arbetsplatser) för
att inhämta kunskap inför bytet av medlemsregister.
Vårt nuvarande kampsportsavtal har satt nya krav på oss som förening att rapportera skador
och liknande händelser samt tillse att vi har läkare närvarande vid alla heavy fighting och
fäktnings torneringar, krig och uppvisningar där slag mot huvudet förekommer. Vi har under
året jobbat med att sprida information om dessa för oss nya krav och tillse att de efterlevs.
Tidig sommar 2017 publicerade BOD (board of directors) av SCA Inc en ny harassement
and bullying policy vilket startade diskussioner inom Nordmark i ämnet mobbning. Då SKA
Nordmark är affilierad till SCA Inc så är vi inte bundna av att följa denna policy men såg ett
behov för ett liknande dokument inom vår förening. Denna har skrivits av styrelsen med hjälp
av många medlemmar som har kommenterat olika utkast längs vägen. Vår policy mot
mobbning är mer omfattande än den från SCA Inc och innehåller mer praktiskt information
och handledning till förtroendevalda i hur den ska kunna efterföljas i händelse av mobbning
och trakasserier.
Silversparrens pappersversion har under flera år varit en förlust för föreningen trots kraftiga
ökningar av priset för prenumeration. Under 2017 har styrelsen fattat beslut om att helt
upphöra att erbjuda en pappersversion av tidningen till sina medlemmar. Tidningen ska
kunna gå att skriva ut på skrivare hemma för de som fortsatt vill kunna läsa på papper.
Styrelsen har beslutat att bidrag kan ges till enskilda medlemmar för att täcka
materialkostnader för skapandet av tokens som fursteparet kan ge bort i samband med att
de tilldelar furstendömets olika utmärkelser. Beslut om detta tas i varje enskilt fall efter
ansökan till styrelsen och utifrån aktuellt behov av tokens och rimlig kostnadskalkyl.

Officiella event i Nordmark under året:
Januari
Örehus vintergille
Februari
Nordmarks Ämbetsmannahelg
Gyllengrans fäkthelg
Mars
Desperately seeking Torsten Ulvberget
St Egon Gotvik

Jungfru Maria Bebådelsedagsgille Reengarda
Drachenwald Spring Crown i Gyllengran
April
Gotviks skriptorium
Maj
Majgreve i Holmrike
Lövsprickets återkomst i Uma
Dubbelkriget XXX i Attemark
Juni
VÄV-gille i Gyllengran
Juli
Medeltidsdagarna på Hägnan i Frostheim
Stavars Feast i Styringheim
Skellefteås medeltidsdagar i Reengarda
Augusti
Styringheims läger på medeltidsveckan i Visby
Aros fäkthelg
September
Örehus Jaktgille X
Storstyringkampen i Styringheim
Septemberfest i Baggeholm
Utvärtes III i Holmrike
Oktober
Glöta gillet XIII i Gyllengran
Festivalo de Caderas i Gotvik
November
Norrskensfesten i Frostheim
December
Bryggargillets 10 års jubileumshelg i Gyllengran
Lucia och Baroninvestitur i Styringheim
Midvinter i Holmrike

Planer inför 2018
Som i alla ideella föreningar så finns det många tankar och idéer på vad man vill göra men
inte alltid tid att genomföra allt. Inför det kommande året finns följande på listan av saker
som vi hoppas kunna göra, utöver det som dyker upp under årets gång.

●
●
●
●
●

genomföra bytet av medlemsregister
färdigställa ämbetsmannahandboken
ordna en ämbetsmannahelg
lansera en ny hemsida för Nordmark
försöka att det blir ett Nordmarks universitet

Sammanräknat
SUMMA MEDLEMMAR I NORDMARK 2017
alla
Barn < 13
De > 13 år
Aros
30
-1
29 Aros
Attemerk
65
-5
60 Attemerk
Baggeholm
30
-4
26 Baggeholm
Frostheim
46
-1
45 Frostheim
Gorynovo
7
0
7 Gorynovo
Gotvik
35
-2
33 Gotvik
Gyllengran
56
-3
53 Gyllengran
Holmrike
46
0
46 Holmrike
Juneborg
12
0
12 Juneborg
Klakavirki
7
0
7 Klakavirki
Nordmark
41
-4
37 Nordmark
Reengarda
18
-1
17 Reengarda
Styringheim
113
-10
103 Styringheim
Ulvberget
5
0
5 Ulvberget
Uma
9
0
9 Uma
Örehus
8
0
8 Örehus
SUMMA
528
-31
497

aroskassor@gmail.com
skattmastare@attemark.se
skattmastare@baggeholm.se
peter.torlind@gmail.com
kassor@nordmark.org
skattmastare@gotvik.se
kassor@gyllengran.se
bjornforssell@yahoo.com
maria.markenroth.nordstrom@gmail.com
kassor@nordmark.org
kassor@nordmark.org
angelika.w.jonsson@gmail.com
kassor@styringheim.se
jovi@styringheim.se
skauma@hotmail.se
medeltid_i_orehus@yahoo.se
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drots@aros.nordmark.org
drots@attemark.se
drots@baggeholm.se
therese.hedman@gmail.com
drots@gotvik.se
ordforande@gyllengran.se
boel@dalabacken.se

asa.sandberg@gmail.com
drots@styringheim.se
rudbjer@yahoo.com
uma@moerk.nu

SKA Nordmark Bokslut 2017
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Instit. Medlemmar

konto
3110
3115

Prenumerationer

3120

Universitet
Scriptorium

3130
3140

Övriga event
Övrigt
SUMMA

3150
3990

Ver 133

KOSTNADER
3 950,00 Porto medlemskort
22 950,00
SCA Ink
1 500,00 Tryck tidskrifter
Porto tidskrifter
0,00 Universitet
0,00 Scriptorium
Scrollmaterial
0,00 Övriga event
170,00 Övrigt
28 570,00

Kommentarer:
Nordmark utmärkelser registrering
Ämbetsmannakonferens febr 2017
Keramik fursteparet

konto
4110
4111
4120
4121
4130
4140
4141

ÖVRIGA KOSTNADER
Kontorsmaterial
6110
Övriga adm kostn
6130
Ämbetsmän
6150
Furstendömet
6160
Webhotel
6230
Bankkostnader
6570
SUMMA

NETTO
-2 425,00
-12 021,54
-8 229,00
-41,00
0,00
0,00
-474,80
0,00
0,00
-23 191,34

0,00
-200,00
-7 086,40
-3 048,70
-2 753,75
-1 022,50
-14 111,35

RESULTAT före avskr
Avskrivningar
RESULTAT e avskr

TILLGÅNGAR
Kassa
Handkassa
Plusgiro
Kundfordringar
Lager
SUMMA
SKULDER
Leverantörskulder
Drachenwald
Förutbet medl.avg
Övr kortfr skulder
EGET KAPITAL
Resefond
Barnaktivitetsfond
Scriptoriefond
SUMMA
RESULTAT
Visby 2018-01-18
Martin Eriksson
kassör Nordmark
kassor@nordmark.org

12 453,46
-6 770,00
0,00
0,00
-474,80
170,00
5 378,66

-14 111,35
-8 732,69
0,00
-8 732,69

1910
1915
1920
1510
1400

INGÅENDE
40,00
100,00
120 720,96
6 424,00
0,00
127 284,96

Förändring
170,00
-100,00
747,93
-6 424,00
0,00
-5 606,07

UTGÅENDE
210,00
0,00
121 468,89
0,00
0,00
121 678,89

2440
2441
2972
2890
2010
2020
2021
2022

INGÅENDE
0,00
-1 400,00
-300,00
0,00
-103 202,46
-16 282,50
-900,00
-5 200,00
-127 284,96

Förändring
-100,00
-1 050,00
-2 605,62
-750,00
0,00
-930,00
0,00
2 309,00
-3 126,62

UTGÅENDE
-100,00
-2 450,00
-2 905,62
-750,00
-103 202,46
-17 212,50
-900,00
-2 891,00
-130 411,58
-8 732,69

Proposition till årsmöte SKA Nordmark 4/3-2018
Census är det medlemsregister som SKA Nordmark använder idag. Det har under flera
tidigare årsmöten diskuterats en önskan om att byta ut det mot ett nytt system. Som upplevs
som mer användarvänligt.
Styrelsen har tittat på 9 olika alternativ varav 4 har bedömts vara rimliga för våra behov. 3 av
dessa visas i bifogad tabell. Vi hoppas på att få in en offert på den fjärde innan årsmötet för
att kunna uppdatera tabellen.
Förslag till beslut:
Alternativ 1: att föreningen byter till ett nytt medlemssystem men fortsätter sköta betalningar
själva så som idag.
eller
Alternativ 2: att föreningen byter till ett nytt medlemssystem med betalningsservice.

Om någon av ovanstående beslutas:
att styrelsen får i uppdrag att anlita något av företagen och flytta över medlemsregistret till
dem.
samt
att medlemsavgiften för enskilda medlemmar och för institutionella medlemmar ökas med 15
kronor (för alternativ 1) eller 25 kronor (för alternativ 2) per år.

föreningssupport

sportadmin

föreningshuset

myclub

Svåra att få tag på, ej svarat på flera
snabba
försöksvar,
att taordnade
kontakt via
demo
mail
samma
och hemsidan
bra
dag
service, snabba kontakter
medlemssystem online

x

x

x

Individen kan registrera sig själv online och logga in för att uppdatera uppgifter
och se sina betalningar
Funktion för glömt lösenord

x

x

x

x

x

x

Administratörer (kassörer etc) kan logga in och se vilka som är medlemmar, har
betalat o dyl
Går att ha olika typer av medelmskap (ålder, familj)

x

x

x

x

x

Går att ha olika lokalgrupper med olika medlemskapsmodeller (kalenderår,
löpande)
Går att själv växla sitt medlemsskap från en lokalgrupp till en annan

x

x

x

x

Länk till bli medlemssida och uppdatera medlemskapsida från förenings hemsida
men individen måste själv välja rätt lokalgrupp
x
Går att få ut maillistor så att man kan skicka mail från sitt egna mailprogram
x

x

Går att skicka mail direkt från systemet men då utan begränsningar på antal
mail, längd, bilagor etc
Går att göra urval för att skapa maillista till t.ex. En lokalgrupp, intresseområden
etc
Automatisk påminnelse när det är dags att betala för kommande året
Betalningslösning som automatiskt kopplar tillbaka till systemet när det är betalt
OCR
kortbetalning
e-faktura
autogiro
pappersfaktura
swish
Digitala medlemskort
pappers/plastmedlemskort
Exportera datan om man någon gång i framtiden vill byta till annat system

x

kan bli lite komplicerat
x

vissa begränsningar
x i bilagans storlek

x

x

x

x

osäker exakt hur men något sånt finns

osäker på ev begränsningar

x

x

till deras konto eller
x vårt

x

x

till deras konto eller
x vårt

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

i appen

går att skriva ut själv, QR kod
ej frågat

?
x

x

registervård - gamla poster tas bort automatiskt enligt plan - GDPR viktigt

x

(x)

Bokföringsunderlag

x

x

Kopplar till folkbokföring för att uppdatera adresser automatiskt
Går att ha eventanmälan direkt i systemet iaf för enklare event
Går att ha betalning för event direkt i systemet

x

1000:-

håller på att utveckla
? detta

ej frågat
x

x

x

x

extra kostnad

föreningssupport

Går att ha planerade aktiviteter (engångs och återkommande) och medlemmar
kan anmäla sig till dem i systemet och denna data kan sen användas för t.ex.
Redovisning till studieförbund
Lista gamla medlemmar för att påminna om de vill gå med i föreningen igen
Möjlighet att själv printa ut sitt medlemskort
Länk till bli medlemssida och uppdatera medlemskapsida från respektive
förenings hemsida och då ska rätt lokalgrupps medlemsskapsvariant vara
förvald

sportadmin

föreningshuset

x

x
x

x

?

x

?

osäker på hur den ser ut för respektive lokalgrupp

Importera nuvarande medlemslistor till nya systemet? Är detta verkligen bra, då
får vi med alla dubbletter, felaktiga kontaktuppgifter etc

x

Ögonblicksbilder för att spara historik

x

varje vecka, 31/12 sparas varje år

Support vid uppstart (telefon)

x

2 timmar/mån i 3 mån
x

uppsägningstid

?

x

fakturering e-post
påminnelsefaktura papper
medlemskort hemskickat

2 tillfällen

första året 1 mån, därefter 1 år

Årskostnad (beräknat på ca 500 medlemmar)
fakturering papper

x

8125

7425

5156.25

4937.5

2187.5
8.44 styck

18750

ingår
9.88 styck

6562.5

SPAR uppdatering hemadresser

1250

De sköter allt med inbetalningar

3125

3981.875

1468.75

Startavgift

6250

0

16250

1237.5

937.5

Support per timma
debitering för evenemang

7.75 per person + bankavgifter

Totalkostnad per år om vi sköter betalningar själva så som idag

10312.5

7425

18750

Totalkostnad per år om de sköter betalningar

13437.5

11406.875

20218.75

6250

0

16250

Extrakostnad första året

kostnade per medlem & år, vi sköter betalningar

20.625

14.85

37.5

kostnade per medlem & år, de sköter betalningar

26.875

22.81375

40.4375

12.5

0

32.5

kostnade per medlem första året

myclub

