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2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
Av Nina Högberg
Förbundskansliet har meddelat mig, med ett enskilt mail per förening, att följande föreningar har blivit
avregistrerade:
Förortsbrudar som dricker Hallonshots (F960126-1), Drömväsen (F020516-1), Rackarna (F020489-1)
LANhuset (F040625-6), Capsande Akademikers Para Såll (F040552-2), Kyuss RPG (F040498-8)
Ulken (F040489-7) , Perwath (F040483-0) , Nynäshamns LAN-förening (F040453-3), Likätarens
spelförening (F040437-6), Lajvföreningen det blå skåpet (F040376-6), Evil Monkey Club (F040367-5) ,
Granholmens Carcassoneförbund (F040194-3), Club Felis (F040078-8), Föreningen Boffertomtarna
(F040151-3), Fysiks Rollspelsförening (F040107-5), Eldsjäl Rollspelsförening (F040103-4), RPG
Nynäshamn (F040070-5) , Oberon & Titanias Spelförening (F040039-0), World of Honnor´s
Intresseförening (F030394-1), Warhammer fanatikerna (F030378-4), Svarthandskes följe (F030415-4),
Gunfighter´s Guild (F030414-7), Repe Rollspelarna (F030369-3), Rotebro Rollspel (F030223-2), Täby
Draft (F030189-5), Lajvföreningen Fey Branche (F020519-5), Lajvföreningen Skogen (F020515-3),
Håkans lajvgrupp (F010050-3), Lothluiniath (F990015-0), Sundays Go Social (F020402-4), BEOWIN
(F020348-9), FF International Inc (F020346-3), Täby Kyrkbys Rollspelsförening (F020319-0),
Kompani Gyllensvärd (F020279-6), Svenska Shuffleboard Sällskapet (F020237-4), Chimera (F0201905), Post Mortem kampanjen (F020138-4), Bollmora lajvförening (F020122-8), Zalurg (F020110-3), Fler
N'Elin (F020054-3), Vallentuna dataspel förening (F010265-7), Omen Omega (F010231-9) , Mordors
Följe (F010196-4), The Sign of one (F010184-0), Det Meningslösa Gillet (F000227-9), SF Ofrälse
(F000195-8), Binderakk Spelförening (F000067-9), Sundbybergs Livesällskap (F990253-7), Furstens
Följe (F990003-6), Interaktiva Uppsättningar (F980222-4), Bäckahästen (F980152-3) , Circle of Gamers
(F970013-9), Till Sista Droppen (F960240-0), Svenska Isfolksföreningen (F960175-8), Grymhilda
(F960161-8), Taranis (F900016-7), Idrils anhängare (F920106-2).

2.3 Rapport: Hemsidan
Av Nina Högberg
Torsdagen den 25:e oktober hade vi hemsidemöte på kansliet där sex personer deltog. Vi bestämmde att
Sverok Stockholm nu går ur Typo3 och istället övergår till en wikibaserad hemsida. Vi tittade på lite olika
system, och valde sedan att använda oss av DokuWiki. Grunden för sidan lades upp under mötet och vi
arbetade så långt vi hann med den. Närvarande var Nina Högberg, Tobias Landén, Sara Karlsson, Fredrik
Nilson, Tommie Löfgren och Victor Annegard.
Under den närmast följande veckan har tre personer fortsatt arbeta med att få ordning på insticksmoduler,
texter och struktur på sidan. Idag (den 3:e november) är hemsidan så gott som färdig för lansering, även om
mycket finslipande återstår. Vi väntar främst på att drift ger oss tillgång och möjlighet att ladda upp sidan på
Sveroks servrar - i nuläget ligger den temporärt på Fredrik Nilsons server. Redan nu har sidan mer innehåll
än vad den gamla sidan har, men ett filarkiv saknas.
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2.4 Rapport: Kansligruppen
Av Nina Högberg
Den 31:a oktober hade kansligruppen möte. Felicia Wassberg har avgått som sammankallande och ingen ny
har utsetts. Däremot har kansligruppen utsett Daniel Armyr till ansvarig för bokningar av kansliets lokaler och
inventarier. Roos ska ta emot hantverkare för lagning av det trasiga fönstret på förmiddagen den 6:e
november. Roos ska även ta nya foton till bokningssystemet, samt låna märkningsutrustning från Polisen för
att märka dyra prylar.
Uppmaningar till styrelsen:
* Frida måste ta med sig lajvmynten till kansliet.
* Se till att vi får dörrsystemet lagat. Installationsgaranti?
* En aktuell prislista för tryck måste tas fram att ha i tryckverkstaden.
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3.1 Bidragsansökan för lajvet From Bakerstreet with Love!
Den 17 november planerar vi att anordna ett lajv, From Bakerstreet With Love, i
Grünewaldsvillan i Stockholm. Lajvet har runt 45 deltagare och utspelar sig år 1889. De
två främsta sakerna vi koncentrerar oss på kring lajvet är dels
•

•

Att skapa en sammanhängande, tämligen regisserad “plot”, som ska kunna lösas
och nystas i, samtidigt som vi uppmuntrar improvisation och nya vinklar. Det
kommer att bli en spännande balansgång mellan det regisserade å ena sidan och
det improviserade å andra sidan.
Att få en trovärdig miljö och känsla kring lajvet – allt från att få deltagarna att tänka
på tidsenlig litteratur och politik till att uppmuntra tidstypisk (definierad som liggande
under vissa decennium) klädsel och att vara i Grünewaldsvillan, som stod färdig
1905 och utgör en perfekt scen för lajvet.

Just att använda redan existerande scener och platser – som Grünewaldsvillan, som
vanligen huserar en konstutställning – till att berika lajv tycker vi är jättespännande! Det är
kul att flytta in lajven från undangömda tält och timmerstugor till andra miljöer och göra
dem till en mer konkret del av samhället. Vi förväntar oss visserligen att våra lajvare ska
kunna lajva 1800-tal även i en betongkällare och i moderna kläder – men att få ta del av
och använda en del av det svenska kulturarvet: att vandra och leva i det istället för att bara
undersöka det som turister är en häftig upplevelse och underlättar dessutom
rollgestaltningen.
Tyvär är det dyrt att hyra Grünewaldsvillan, och vi skulle gärna ansöka om ett bidrag på
2000kr från distriktet. Vi tar gärna foton från lajvet, skriver ut och laminerar på kansliet som
kan användas av distriktet för att visa upp (för icke-lajvare och icke-sverokare) att det finns
mer än medeltida miljöer för lajv!
Kontaktpersoner
Åsa Magnusson
tuffing@glocalnet.net ,
08-25 55 42, 070-556 99 56
Pia Sällemark
pia.sallemark@telia.com ,
08-643 61 87, 070-675 03 01
Mer information:
http://docs.google.com/Doc?docid=dc9mz8tw_20gqsrst&hl=en (ursprunglig inbjudan)
http://docs.google.com/Doc?id=dc9mz8tw_41ccqvgj (utskick1)
http://docs.google.com/Doc?id=dc9mz8tw_44gwm2b5 (utskick2)
http://docs.google.com/Doc?id=dc9mz8tw_45hc5d6c (rollformulär)
(lajvet har ingen hemsida, men ett facebookevent under sin titel!)
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Vår budget ser ut som följer
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3.2 Projektbidragsansökan Sci-Fi Mässan
Projektet
Ansvarig sverokförening:

Dragon’s Lair

Projektansvarige:

Johan Nilsson

Projektansvariges tel:

0707225511

Projektansvariges adress:

Dragon’s Lair, Kungsholmstorg 8, 11221 Stockholm

Projektansvariges e-post:

johan@dragonslair.se

Projektnamn:

Spelutrymme på sci-fi mässan 2007

Typ av verksamhet:

Lajv

Annan verksamhet:

Sverokrepresentation

Projekttid:

Fr.o.m 3/11 2006

(ev.) Plats:

Stockholmsmässan, Älvsjö

Summa som sökes:

9045,00

LAN

Lokal X Utbildning
T.o.m 4/11 2006

Kontonummer:
Att användas till (kort):

Spelbord i en monter på sfi-fi mässan. Det finns många
spel med kopplingar till det som visas på mässan, och
därmed en lämplig målgrupp att marknadsföra spel till.

Motivering (kort):

Butiken kommer ha en monter på mässan. Med stöd från
Sverok kan föreningen följa med och köpa extra
utrymme för spelbord. Personal kommer finnas men
frivillig hjälp uppskattas också.

Jag är medveten om att projektbidrag är att betrakta som lån med full återbetalningsskyldighet hos
projektansvarige och ansvarig sverokförening, fram till dess att projektet är genomfört och en
projektrapport och budgetuppföljning har kommit styrelsen till handa och godkänts.
Underskrift:

Projektbeskrivning
Fyll i denna, eller skriv en egen. Vi vill veta vad det är för projekt, när det äger rum, varnågonstans,
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varför ni vill genomföra det samt en motivering till varför detta är intressant för Sverok Stockholms
medlemmar:
Vad är det för projekt:
Vi vill att spel ska synas. Vi vill att vi som spelar spel ska synas. Spelmässor lyser med sin frånvaro
i Sverige så för andra året i rad tar Dragon’s Lair plats på sci-fi mässan. Förra året var en succe. Vi
hade den enda montern med sittplatser och efter en lång mässdag var det många som ville sitta ner
och spela lite med oss och med sina vänner.

När och var? (tidsplan):
Mässan hålls lördag-söndag 3-4 november på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Varför vill ni genomföra projektet:
För att visa upp Dragon’s Lair föreningen och locka fler att börja spela spel hos oss. (Vi visar gärna
upp Sverok också.)

Motivering - varför söker ni pengar från Sverok Stockholms projektfond.
För att mässmontrar är dyra. Butiken kommer ha 8m2 men eftersom försäljningen gick bra förra året
så får vi resten av montern men betalar bara halva monterkostnaden. Med stöd från Sverok
Stockholm får vi bättre möjligheter att representera distriktet på Sveriges enda riktiga hobbymässa.
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Projektbudget
En sådan har ni förhoppningsvis redan i annan form. Skicka in den - gärna med en förklaring för
vad de olika posterna står för. Annars kan ni fylla i den här. Har ni några frågor om hur man gör en
budget, så maila till styrelsen.

INKOMSTER
Inkomst från (ex. deltagaravgifter, bidrag etc.)
Butikens del
Bidrag från Sverok Sthlm

Beräknad summa ni
kommer att få in:
9045:9045:-

Eventuella kommentarer:

Summa: 18090:UTGIFTER
Budgetpost (ex. funkmat,
transport, hyra etc.)
Monter Typ G
Väggar, 6m
Bord, 8st
Lampor, 6st
El
Transport
Trycksaker + mtrl
Personal
Moms

Beräknad summa det
kommer att kosta:
10722:1500:1000:600:650:0:0:0:3618:-

Sammanlagda inkomster
Sammanlagda utgifter
RESULTAT

Summa: 18090:18090:18090:0:-

Mer detaljerad förklaring
av vad posten står för:

Görs idéellt av medlemmar
Tack Sverok Stockholm!
Bara medlemmar i år
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3.3 Beslut: Lokalbidrag
I lokalbidragsfonden finns det totalt 30 000 kr. Spellokalföreningarna i Stockholm har tillfrågats om ifall de är
intresserade av att söka lokalbidrag. Bifogat finns den mailkonversation som förts med föreningarna, och
följande är ett förslag alla bör vara nöjda med:
Troll - 6000 kr
Lilla Gillet - 5000 kr
Lokan (fd. Unionen Tallkrogen) - 5000 kr
Proxxi - 12 000 kr
Dragon's Lair - 0 kr.
Jag föreslår att vi istället för att ge Dragon's Lair ett formellt lokalbidrag betalar dem en lämplig summa i hyra
för att få hålla en spelhelg i deras lokal (om styrelsen beslutar att göra så, under punkten Distriktskonferens).
Proxxi begär däremot en summa som inte står i proportion till övriga föreningars - är det rimligt?

Bilaga: Mailkonversationer angående lokalbidrag 2007
070926 - Brev från Nina (styrelsen):
Hej!
Det här är ett brev till föreningarna Proxxi, Unionen, Lilla Gillet, Dragon's Lair, Troll och TuLajv angående
lokalbidrag från Sverok Stockholm. (Om någon har fått ett mail som den inte känner sig träffad av får ni
gärna hojta till, eller vidarebefodra det till rätt person - de här uppgifterna är hämtade från respektive
föreningshemsida).
Anledningen till att jag skriver till er är för att ni, i år eller tidigare år, har visat intresse för att söka lokalbidrag
från Sverok Stockholm. I år har vi 30 000 kr budgeterat för lokalbidrag; det är inte särskilt mycket pengar och
jag vet att flera av er har ekonomiska problem. Från styrelsens sida vill vi självklart att alla lokaler i distriktet
ska gå så bra som möjligt. Därför kommer jag nu att förespråka lite kollektiv bidragsoptimering, istället för att
först till kvarn får mest pengar.
Om ni är intresserade av att söka lokalbidrag vill jag därför först och främst att ni talar om det för mig. Senast
den 12:e oktober vill jag veta. Jag vill också att ni funderar över vilka ekonomiska behov ni har. Hur mycket
pengar behöver ni? (Med tonvikt på behöver, inte "det skulle vara kul med...") Sedan får ni gärna skriva
några rader om hur läget är i föreningen just nu i allmänhet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. :)
Baserat på de svar vi får in kommer vi att besluta om hur vi bäst går vidare med lokalbidragsfonden.
En sak som ni behöver ha i åtanke är att vi har ett par direktiv från årsmötet som måste uppfyllas:
* Lokalbidraget ska gå till omkostnader för att hålla lokal, i första hand hyran.
* Lokalen ska vara passande för en eller flera av distriktets hobbygrenar.
* Lokalen ska regelbundet ha öppettider, då intresserade kan besöka lokalen och prova på verksamheten.
* Det ska inte krävas någon föranmälan för att besöka lokalen under öppettiderna.
* I första hand ska kommunbidrag sökas.
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Ha det bra och hör av er så fort som möjligt!
Vänliga hälsningar
Nina Högberg
Ordförande
Sverok Stockholm
(Det går även bra att ringa mig på 0761-076034)

070927 - Svar från Nils Bryntesson (TuLajv):
Hej Nina, i Tu Lajv gör vi åt pengar som ni vet (-: Främst på lokaler också. Dessvärre så passar vi inte in på
era kriterier helt optimalt (vi har en hyra på 200kr/år och ingen regelbunden verksamhet där). Är det
ändå värt att göra en ansökan? Vi har utan tvekan behov av pengar eftersom vi planerar att isolera husen
med mera.
Jag har också tänkt ringa dig ett tag för att få klarhet i slutrapportering och dylikt gällande vårt lån/bidrag. Jag
hör av mig, förhoppningsvis inom de närmsta dagarna.
häj - nils (Kassör och föreningsnörd i Tu Lajv)
070927 - Svar från Nina (styrelsen) till TuLajv:
Hej!
Jag misstänkte att det inte skulle passa er riktigt, men jag tyckte absolut att ni har samma rätt som alla andra
lokaler att ha koll på vad som händer :) Jag skulle nog be er avvakta med att göra en ansökan... Jag vet att
flera av lokalerna har åkt på smällen att de inte får några kommunbidrag alls i år, så vi kommer nog behöva
bidra en hel del till hyreskostnader för att de inte ska tvingas stänga ner. :-/ Om vi fortfarande har pengar
kvar i fonden när vi har räddat de mest akuta lägena kommer jag däremot att föreslå att vi släpper det lite
friare för andra sorters ansökningar.
Hör gärna av dig! Om inte annat så tänkte jag komma förbi när ni har öppet hus nästa vecka :) Kommer du
vara där?
/Nina

071003 - Svar från Linda Arvedal (Lilla Gillet):
Hej Nina
Tack för brevet. Har diskuterat med vår kassor om hur mycket vi kan behöva. Vi har lite ont om pengar just
nu, har precis börjat åter uppliva föreningen. Med nya aktiviteter och lätt renovering. Dels har någon
kopierat våran nyckel till vårat lås som vi nu måste byta. Detta kommer kosta 2000 kr per lås samt alla
nycklar vi behöver till. Vi vore jätte tacksamma för ett bidrag på fem tusen kronor. Med de pengarna samt om
vi snålar med våra borde vi gå runt med hyran.
Med vänliga hälsningar Linda Arvedal Lilla Gillet ordförande
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071003 - Svar från Nina (styrelsen) till Lilla Gillet:
Check, då vet vi :) Får se vad de andra lokalerna säger... Förhoppningsvis kan vi hitta någon snygg lösning
som alla blir nöjda med. Känns så dumt att behöva välja vilka föreningar som ska klara sig och vilka som inte
ska få ihop det :(
/Nina

071008 - Svar från Håkan Sund (Lokan, Unionens f.d. lokal i Tallkrogen):
Hej Nina!
Jag heter Håkan Sund och är ordförande för föreningen Lokan som kommer ta över Unionens lokal i
Tallkrogen, Hägervägen 56. Jag skriver till dig angående lokalbidrag från Sverok Stockholm. Lokan har
schemalagd verksamhet i lokalen 4 dagar i veckan. Vi arrangerar aktiviteter som bräd-, figur-, kort och
dataspel samt målarkvällar. Antalet medlemmar är runt 30 och vi växer hela tiden.
Våra öppettider är:
Måndag 19-22
Tisdag 19-22
Torsdag 19-22
Söndag 14-18
Till verksamhetsåret 2008 kommer vi att söka kommunalt lokalbidrag för föreningens lokal. Idag har vi en
årskostnad för lokalen på 50.327:- per år. Kommunen betalar ca 45.000:- så om vi kunde få resterande
5.000:- från er så lyckas vi täcka våra kostnader.
Eftersom vi är en nystartad förening så har vi inte så mycket medel att röra oss med och vill inte hamna i
ekonomiska svårigheter.
Tack på förhand!
MVH
Håkan Sund
071009 - Svar från Nina (styrelsen) till Lokan:
Hej!
Kul att höra att ni är igång med övertagandet av lokalen! :)
Du säger att ni kommer att få bidrag för 2008, men hur ser det ut i år? Har ni eller Unionen fått
kommunbidrag så att det går runt det här året? Jag har inte alls koll på vilken deal som gäller mellan
föreningarna, eller vem som står för hyran just nu.
/Nina
071009 - Svar från Håkan Sund (Lokan):
Hej Nina.
I år är det Unionen som betalar hyran och jag tror att de gör det genom lokalbidrag från kommunen.
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MVH
Håkan

071012 - Svar från Robert Lövlie (Proxxi):
Hallå.
Jag heter Robert Lövlie och är kassör i föreningen proxxi som håller i lokalen med samma namn. Vi är i
högsta grad interesserade av ert lokalbidrag.
Nämner man vår lokal i ungdomskretsar i närheten så får man nog många både positiva och negativa
reaktioner. Föreningens kärnverksamhet är spel, inklusive, men inte begränsat till brädspel, rollspel och även
datorspel. Lokalen huserar även föreningar som sysslar med mer seriös datorverksamhet. Förutom den låga
medlemsavgiften (20 kr per person i åldrar under 25, 100 kr per person i åldrar 25 och uppåt) så är vår enda
inkomst bidrag. Lokalhyran är med god marginal vår största utgift.
Vad gäller vårt ekonomiska läge så har vi förlorat en stor del av vår medlemsbas över sommaren. Vi jobbar
på att återfå våra medlemmar, alternativt rekrytera nya, men vårt ekonomiska läge ser inte så bra ut. En
snabb titt på våra diagram låter mig uppskatta att vårt kommunbidrag i början av nästa år kommer att vara ca
15 000 kr lägre än i början av
det här året. Nu är 15 000 kr en mycket stor del av Er budget och vår minskade aktivitet de senaste
månaderna har lett till mindre omkostnader på andra håll. Därför ger jag en uppskattning på 12 000 kr. Det
är naturligtvis inte så att föreningens framtid står eller faller beroende på den exakta summan, utan snarare
så att vi är tacksamma för all hjälp
vi kan få.
Med vänliga hälsningar
-Robert Lövlie
Kassör Proxxi (före detta GAM)
topace@oijk.net
robert@proxxi.org
lovlie@kth.se
071014 - Svar från Nina (styrelsen) till Proxxi:
Tack Robert!
Vi har styrelsemöte nu på tisdag, där vi kommer att diskutera hur vi ska göra en så bra fördelning som
möjligt. Därefter kommer vi att återkomma till er om vi har några frågor eller någonting vi vill diskutera med
er. På nästkommande möte, den 6:e november, kommer vi att fatta ett slutligt beslut i frågan.
Ha det bra så länge och hör av er om ni undrar över någonting!
/Nina Högberg
Sverok Stockholm

071013 - Svar från David Rasmusson (Dragon's Lair):
Hej Nina,
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Ber om ursäkt för det sena svaret. Naturligtvis vill vi på Dragon's Lair, som Stockholms mest tillgängliga
möteslokal för spelare, ta del av lokalbidragspotten.
Det finns mycket vi skulle vilja göra men inte haft möjlighet till hittills så allt stöd från distriktet uppskattas,
och vi tackar gärna genom att ge distriktet mer utrymme hos oss om ni är intresserade.
Cheers
/ David
071015 - Svar från Nina (styrelsen) till Dragon's Lair:
Tack! :)
Har ni några särskilda behov av pengar eller är ni mest intresserade av att få en del av kakan? Vi kommer
att försöka pussla ihop någon lösning som alla blir nöjda med.
/Nina
071025 - Svar från David Rasmusson (Dragon's Lair):
Hej!
Ok, det har varit lite körigt, så det blir långt mellan en del mail...
Vi har en del saker vi sparar till: Nya, mer lättflyttade, bord till stora rummet. Och vi vill väldigt skapa ett
spelutrymme i entren också, och då passa på att bygga en ramp istället för trappan så rullstolar kommer en.
Vi har funderat på att skriva projektbidragsansökningar för båda, men inte hunnit räkna på det, så att få en
påse pengar skulle verkligen underlätta.
/ David
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3.4 Beslut: Distriktskonferens
Av Nina Högberg
På distriktsårsmötet 2007 beslutades det att
"Distriktet under det kommande verksamhetsåret ska genomföra en helgträff för alla intresserade
Stockholmsföreningar."
För att göra detta avsatte årsmötet 30 000 kr, och styrelsen utsåg en projektgrupp som fick fritt förfogande
över detta budgetutrymme, med kravet att en styrelserepresentant (Nina Högberg) hade insyn och vetorätt i
gruppens arbete. Gruppen har däremot halkat långt efter i sitt arbete på grund av tidsbrist inom bland
arrangörerna, och föreningskonventet som skulle ha hållits i september är nu senarelagt till "tidigast i
februari".
Från styrelsens sida har vi fortfarande ett åläggande från årsmötet att genomföra och min åsikt är att vi inte
kan ge Växtvërk pengar ur årets budget om projektet inte genomförs förrän 2008.
Mitt förslag är att vi istället arrangerar en spelhelg dit vi, genom november-Zworq och e-brev, bjuder in alla
distritets föreningar. Denna spelhelg håller vi förslagsvis på Dragon's Lair eller annan lokal som redan har en
stor naturlig genomströmning av våra medlemmar. Huvudfokus under helgen är att spela spel och umgås,
men vi avsätter ett rum där det hela tiden hålls föreläsningar och workshops i hobbyrelaterade ämnen. Vi
arrangerar inte övernattning - spelhelgen stänger på kvällen. (Mycket mindre jobb och planering för oss!)
Jag föreslår därför
att styrelsen beslutar att arrangörsgruppen för Växtvërk inte längre har några pengar till sitt förfogande,
att styrelsen beslutar att arrangera en spelhelg med flera föreläsningar och workshops under jullovet,
att styrelsen avsätter 20 000 kr ur budgetposten Distriktskonferens (totalt 30 000 kr) för detta ändamål,
att styrelsen utser en ansvarig för projektet som ges rätt att bestämma över budgeten.
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3.5 Beslut: Årsmötesdatum
Av Nina Högberg
Organisationsutvecklingsgruppen, valberedningen och inte minst styrelsen har intresse av att i god tid
veta när årsmötet kommer att äga rum. Jag tycker därför att vi redan nu ska bestämma ett datum för
distriktsårsmötet 2008. Flera personer i styrelsen har uttryckt intresse för att ha årsmötet så tidigt som
möjigt, men för att undvika extra arbete föreslår jag att vi håller årsmötet lördagen den 15:e mars. Detta
möjliggör att vi skickar ut kallelsen med Zworq i slutet av januari, då kallelsen måste vara föreningarna
till handa senast sex veckor före mötet.
Jag föreslår
att styrelsen beslutar att hålla distriktets årsmöte den 15:e mars 2008.
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3.6 Öppet hus på kansliet
Av Nina Högberg
I vår verksamhetsplan står det att vi ska bli en naturlig kontakt för utomstående organisationer. Några
organisationer har vi redan god kontakt med, men många har bara en vag uppfattning om vad Sverok är. Tre
sorters kontakter som kan bedömas vara extra viktiga för våra medlemmar är kommunerna, landstinget och
Studiefrämjandet. För att ge dessa en bättre förståelse för Sverok föreslår jag att vi bjuder in dem till kansliet
en vardagseftermiddag vecka 50. Vi bjuder på fika, låter ett par utvalda föreningar presentera delar av sin
verksamhet, visar upp kansliet och tryckverkstaden samt håller ett föredrag om organisationen Sverok och
våra hobbygrenar. I mån av tid och intresse kan vi också låta dem prova på spel.
Jag föreslår därför
att styrelsen snarast skickar ut ett brev till samtliga kommuner och Studiefrämjandet-kontor i Stockholm,
samt till Stockholms läns landstings kulturförvaltning, där vi bjuder in till öppet hus på kansliet,
att lämpliga föreningar tillfrågas om att bidra till denna uppvisningsdag,
att onsdagsmiddagen den 5:e eller 12:e december åläggs baka en stor mängd lussebullar.
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