
Medlemsmöte	  Frostheim	  2017-‐10-‐14	  
	  
Mötet	  är	  utlyst	  via	  Facebook	  i	  god	  tid	  innan	  mötet.	  
	  
Närvarande:	  
Katarina	  Strömbergsson	  (Ordförande)	  
Zakarias	  Persson	  (Sekreterare)	  
Peppi	  Nash	  
Annette	  Edström	  
Tobias	  Nilsson	  
Riia	  Chmielowski	  
Anna	  Gezelius	  
Gunnar	  Östlund	  
Jennifer	  Tjärnström	  
Andreas	  Forsberg	  
Johan	  Åström	  
Jenny	  Åström	  
Magnus	  Larsson	  
Kicki	  (Christine)	  Landström	  
Therese	  Hedman	  
David	  Granberg	  
Caroline	  Blomgren	  
	  
Huvudfråga	  
Detta	  möte	  är	  extrainkallat	  för	  att	  vi	  ska	  bestämma	  om	  vi	  ska	  arrangera	  Medeltidsdagar	  
på	  Hägnan	  sommaren	  2018	  eller	  inte.	  	  
Mötet	  kommer	  fram	  till	  att	  vi	  inte	  har	  en	  styrgrupp	  till	  Medeltidsdagarna,	  och	  därför	  blir	  
det	  mycket	  svårt	  att	  arrangera	  eventet.	  Mötet	  beslutar	  därför	  att	  Frostheim	  inte	  ska	  
arrangera	  Medeltidsdagar	  2018.	  
	  
Många	  Frostheimare	  har	  en	  önskan	  att	  åka	  gemensamt	  till	  Cudgel	  Wars	  2018	  i	  Finland	  
istället.	  
En	  arbetsgrupp	  för	  resa	  till	  Cudgel	  sätts	  ihop	  
Arbetsgrupp	  för	  Cudgel:	  
Zacke,	  Riia	  och	  Peppi	  som	  konsult.	  
	  
Efter	  mötet	  hade	  de	  som	  är	  intresserade	  att	  åka	  till	  Cudgel	  ett	  första	  förutsättningslöst	  
möte.	  Vi	  pratade	  om	  hur	  resan	  till	  dubbelkriget	  var,	  och	  vad	  vi	  kan	  göra	  
annorlunda/bättre.	  Vi	  pratade	  även	  om	  hur	  vi	  ska	  kunna	  göra	  det	  möjligt	  för	  många	  
typer	  av	  Frostheimare	  att	  åka	  med	  till	  eventet.	  
	  
Julfesten	  
David	  har	  bokat	  lokalen	  heldag	  den	  16	  december.	  
Therese	  kontrollerar	  om	  vi	  kan	  ha	  eldshow	  där.	  
Vi	  kontrollerar	  om	  någon	  vill	  hantverka	  innan.	  
Zacke	  kollar	  med	  Phire	  vad	  vi	  får	  för	  1000	  efter	  vi	  fått	  veta	  från	  Therese.	  
	  
Bågskyttegruppen	  vill	  köpa	  in	  saker.	  



Dom	  behöver	  köpa	  3	  buttar+virke	  för	  att	  bygga	  ställningar	  till	  dessa	  som	  passar	  och	  
mötet/styrelsen	  säger	  ja.	  
Priset	  blir	  ca	  2000kr	  och	  läggs	  på	  deras	  redan	  öppna	  faktura	  för	  saker	  till	  bågskyttet.	  
	  
Frostheims	  vapen	  
Peppi	  håller	  fortfarande	  på	  med	  detta,	  vi	  har	  gått	  vidare	  från	  Nordmarks	  nivå.	  
Om	  vi	  behöver	  ändra	  vapnet	  så	  ska	  vi	  ha	  ett	  möte	  angående	  detta	  och	  bestämma	  oss	  för	  
ett	  alternativ.	  
	  
Norrskensfesten	  
Riia	  behöver	  folk	  till	  köket	  på	  Norrskensfesten.	  hon	  har	  en	  kökschef	  men	  behöver	  
Fler	  som	  kan	  tänka	  sig	  arbeta.	  
	  
Kingdom	  university	  
En	  fråga	  till	  efter	  Norrskensfesten.	  
	  
Frostheims	  stadgar	  
Finns	  de	  på	  hemsidan?	  Zacke	  kollar.	  
	  
Övrigt	  
Zacke	  kontrollerar	  paviljongfix	  med	  Joakim	  Mörk	  igen.	  


