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2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
Förbundskansliet rapporterar att följande föreningar har blivit avregistrerade: Draken (F050344-1), 
ADMA (F050320-1), Radioaktiva Stockholmare (F020011-3), The Smash Brothers (F020168-1), 
Homodvärgen (F000297-2), Vattholma Local area network (F000274-1).

2.3 Rapport: Presidiet
Presidierapport 20/1.

Spelhelg

Hölls 5-6 januria. Vi var på Dragon's Lair och bjöd på godis och spelade spel. Vi passade även på att köpa in 
de spel till kansliet som vi beslutade om att köpa tidigare i år, så det fanns nya fina spel att spela. Det var 
inte jättemycket folk där, uppskattningsvis 60 olika personer fördelat på båda dagarna, ej inräknat personer 
som bara var där för att umgås med Rouge Trader eller spela Go. Den stor fördel är däremot att det det mest 
var folk som inte redan är gamla distriktsrävar. Det var trevligt att se en massa nya människor, och att det 
inte bara blev en lyxonsdagsmiddagshelg. Vi hjälpte till att starta tre nya föreningar, och det hölls en större 
tv-spelsturnering på söndagen där vi gjorde av med en bunt av kort datum-biobiljetterna. Det finns mycket 
godis kvar, så vi behöver inte köpa något sådant till årsmötet. 

Öppet hus-dagen

Torsdagen den 17:e januari skulle det ha varit öppet hus på kansliet för alla politiker. Vi hade dock bara fått 
in sex anmälningar, varav två var "kanske kommer", så vi bestämde oss för att ställa in det. Nina har istället 
erbjudit sig att äta lunch och prata spel med alla anmälda. De som nappade var Studiefrämjandet och Lars 
Ahlin från Södertälje.

Från Studiefrämjandet kom fyra personer från Stockholmsavdelningen samt en person från Mälaröarnas 
lokalkontor. (Det var fyra personer fler än väntat, som hört talas om det och blivit nyfikna). De bjöd på lunch 
och vi diskuterade Sverok och Studiefrämjandet, potentiella samarbeten och gemensammma problem. Vi 
både upplever det som ett problem att nå ut till spelare med den information som studiefrämjandet har och 
kom fram till att vi ska försöka göra ett gemensamt mailutskick istället för ett pappersutskick. Vi bestämde 
också att Sverok ska delta i ett möte med Studiefrämjandet och MOKS (Musik och kultur i samverkan) i 
början av februari för att diskutera händelser under det kommande året som kan vara möjliga att samarbeta 
kring. Ann-Sofie Berlin och Elisabeth Nyström ska skriva en text till det kommande numret av Zworq där de 
kort informerar om Studiefrämjandet.

Lars Ahlin arbetar på Södertälje kommun, och Nina träffade honom tillsammans med Pierre Fröberg från 
Telgelajv den 17:e januari. Södertälje kommun har i samarbete med Telgelajv bedrivit projektet Guldvittring, 
som innebär att 450 elever på mellanstadiet har haft lajvförberedelser som ett inslag i flera skolämnen. De 
vill nu har hjälp av oss för att hitta ett femtiotal erfarna och duktiga lajvare som kan delta i lajvet, och för att få 
kontakt med föreningar som har paviljonger att låna ut. De är också eventuellt i behov av ekonomiskt stöd 
och jag tipsade dem om att söka särskilt bidrag från förbundet först och främst. Vi pratade även generellt om 
Södertälje kommun som är väldigt vänligt inställda till spel. TV-spel används i äldrevården, och Lars Ahlin är 
intresserad av att göra brädspel till ett element inom grundskolan till hösten. I nuläget har figurspel använts 
för stödmattegrupper för att öva huvudräkning, och detta har fungerat bra. Vi kommer att fortsätta ha kontakt.
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Årsmötet

Nina har bokat en lokal till årsmötet. Lokalen heter Nockebysalen och ligger i Alviks medborgarhus, precis 
vid t-bana och tvärbana. Den rymmer 150 personer, har scen och all teknisk utrustning. Jag bokade den 15 
mars klockan 12-21, och kostnaden är totalt 2340 kr. Det finns kök och porslin för kaffeservering. 
Bokningsbekräftelse kom till kansliet förra veckan där information om avbokning och liknande står.

Kallelse till mötet gick ut med Zworq, där det angavs att mötet börjar 13:00.

Jonny Hjorter, som var aktiv i distriktet för ett gäng år sedan, har läst en massa på vår hemsida och blivit 
sugen på att hjälpa oss bland annat genom att vara bollplank i årsmötesförberedelser (med verksamhetsplan 
o.dyl.)

Zworq

Nina har fixat fram material och John har tryckt tidningen. Den bör vara hos föreningarna nästa vecka.

Datorspelsföredrag

5/2 och 7/2 kommer vi efter önskemål att hålla föreläsningar om datorspel för bibliotekarierna i Stockholm. 
De har fixat lokal och inbjudan, och vi kommer vara där och babbla en massa. Erik Hedberg (FS) fixade den 
inledande kontakten, och Åsa Roos har hjälpt till med en massa material om datorspel. Nina håller 
föredragen med hjälp från Olivia. 

Lajvföredrag

Sollunetuna gymnsasieskola har kontaktat oss och bett om att få ett föredrag om lajv den 19:e februari. Vi 
ska undersöka om någon kan göra detta.

Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats med en lite lättare struktur på sidorna. Nina har lagt upp ett filarkiv med alla 
protokoll och handlingar från 2007 och 2006, samt diverse blanketter och dokumentmallar och andra "bra att 
ha"-dokument. Sidan har också uppdaterats med en årsmötesavdelning, ett par bildgallerier och lite andra 
siduppdateringar.

Slaget

Nina och Anneli ska dit från distriktet.

Spel på bibliotek

Vi har tackat ja till att spela rollspel på Lidingö bibliotek en av dagarna under sportlovet, samt att spela 
brädspel på Akalla bibliotek under torsdagen samma vecka. Nu behöver vi få tag på folk som kan göra det.
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4.1 Diskussion: Autoprojekt
En sak som diskuterades på organisationsutvecklingsgruppens möte förra veckan är ”Autoprojekt”. 
Autoprojekt innebär att det finns en lista över godkända projekt, med budget, som saknar ansvarig 
projektledare. Vem som helst ska kunna ta på sig ett av dessa projekt genom ett telefonsamtal till 
utsedd person i styrelsen, utan att behöva gå via beslut på styrelsemöte. 

Jag tycker att detta låter som en väldigt bra idé som kan uppmuntra fler att vara delaktiga i 
distriktet. Vi kan ha listan på hemsidan, och skicka ut aktuella utdrag i varje nummer av 
distriktstidningen. Är det någonting ni tror att vi skulle ha nytta av? Finns det intresse, och finns det 
några projekt som skulle passa in? Hur skulle det utformas?

4.2 Diskussion: Motioner till årsmötet
Vill vi lägga några motioner till årsmötet, och i så fall vilka?

5.2 Kommande möte
Inbokade kommande mötesdatum är:

Möte 17 – Torsdagen den 21:a februari
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