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Styrelsemöte 3 - Sverok Stockholm
Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Frida Åhlvik, Tobias Landén, Olivia Totemark 
Lindström, Kristoffer Lindh, Anneli Henriksson, John Lundhgren, Alina Olestad

Dagordning
1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande

1.3 Val av mötessekreterare

1.4 Val av justerare

1.5 Mötets behörighet

1.6 Fastställande av dagordning

1.7 Föregående möte

2. Rapporter

2.1. Inkommen post

2.2. Avregistrerade föreningar

2.3. Tu Lajv

2.4. Medeltidsveckan

3. Beslut

3.1. Tillsättande av kansligruppsansvarig

3.2. Fortbildning av arbetsgrupper

3.3. Projektbidragsavtal

3.4. Projektbidragsansökan: Warhammerarméer (Dragon’s Lair)

3.5. Projektbidragsansökan: Ödesväv (Enhörningen)

3.6. Linconbuss

3.7. Alla lika – Alla olika

3.8. Projektordator

4. Diskussioner

4.1. Styrdokument för kansligruppen

4.2. 08-nytt

5.1 Övriga frågor

5.1.1. Present åt Chrisp
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5.1.2 Hemsidan

5.1.3 Kommunikationsvägar

5.2. Verkställelselista

5.3. Kommande möten

5.3.1 Styrelsemöten

5.3.2 Visionsmöten

5.4. Mötets avslutande

1.1 Mötets öppnande
1.2 Val av mötesordförande

Nina Högberg väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare
Anneli Henriksson väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare
Kristoffer Lindh väljs till justerare.

1.5 Mötets behörighet
Mötet anser sig vara behörigt

1.6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna 2.3, 3.6-3.8, 5.1.1-5.1.3 och 5.3.2.

1.7 Föregående möte
Föregående protokoll finns dessvärre inte ute på hemsidan än, för att den ligger nere.

2. Rapporter
2.1. Inkommen post

Landstinget har bekräftat att de tagit emot vår ansökan om landstingsbidrag.

2.2. Avregistrerade föreningar
Föreningarna Märsta Hold’em och Triktrako har blivit avregistrerade.
Det finns i nuläget ingen möjlighet att få information från förbundskansliet om nyregistrerade 
föreningar.

2.3. Tu Lajv
Föreningen Tu Lajv har fått hela sitt bidrag utbetalat.

2.4. Medeltidsveckan
Alina är ansvarig för statisterna på årets medeltidsvecka. Vi diskuterar vilka aktiviteter på 
Gotland vi vill stödja med den särskilda budgetpost som årsmötet beslutade om, och ska se 
efter vilka aktiva Sverokföreningar som finns på Gotland att göra någonting för.
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3.1. Tillsättande av kansligruppsansvarig
Felicia ”Kotte” Wassberg utses till kansligruppsansvarig.

3.2. Fortbildning av arbetsgrupper
(Se bilaga)
Kristoffers att-satser stryks och ersätts istället med följande;
”Att styrelsen ska satsa på fortbildning för distriktsaktiva och att Kristoffer Lindh utses till 
ansvarig för ansvarig för genomförandet av fortbildningen. Samt att man under den närmaste 
tiden ska se närmare på fortbildning inom bidragsansökande, att hålla kurs samt kontakt med 
externa kontakter.”
Styrelsen antar yrkandet.

3.3. Projektbidragsavtal
(Se bilaga)
Styrelsen antar de nya reglerna för projektbidrag. Numera är det ett bidrag, inte ett lån.

3.4. Projektbidragsansökan: Warhammerarméer (Dragon’s Lair)
(Se bilaga)
Styrelsen bifaller projektbidragsansökan, och river härmed upp styrelsebeslutet från möte 
2006:6 där det beslutades att distriktet ska köpa in warhammerarméer.
Olivia utses till kontaktperson för Dragon’s Lair.

3.5. Projektbidragsansökan: Ödesväv (Enhörningen)
(Se bilaga)
Tobias utses till kontaktperson för Enhörningen. Föreningen bjuds in till ett kommande 
styrelsemöte för att diskutera ansökan vidare.

3.6. Linconbuss
Rufus Magnusson har visat intresse för att arrangera en bussresa till LinCon med stöd från 
Sverok. Styrelsen avslår ansökan med hänvisning till den korta varseln, men erbjuder istället 
resebidrag enligt modellen som antogs på möte 2007:2.

3.7. Alla lika – Alla olika
Den 25-26 maj hålls en internationell konferens i Göteborg, i regi av LSU och kampanjen Alla 
lika – Alla olika, på tema mobbning, diskriminering etc.
Anneli uppdragas kontakta Kriss Andsten för att höra ifall vi kan skicka ett par deltagare från 
distriktet i Rättvisegruppens regi. 

3.8. Projektordator
Styrelsen beslutar att ge kansligruppen en budget på 5000kr för att styra upp bruket av 
projektorn.

4. Diskussioner
4.1. Styrdokument för kansligruppen

Styrelsen beslutar att bjuda in Felicia ”Kotte” Wassberg till nästa styrelsemöte för en diskussion. 
Tills vidare bordläggs frågan.

4.2. 08-nytt
Nästa nummer av 08-nytt trycks i mitten av maj, och en ny layout har efterfrågats. John får i 

Sverok Stockholm
Bolidenvägen 16 B Tel: 08-653 43 21 http://stockholm.sverok.se
121 63 Johanneshov E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919

____________________________________
Justerarens signatur

____________________________________
Mötessekreterarens signatur

____________________________________
Mötesordförandens signatur



Protokoll från styrelsemöte 3 2007-04-18 4( 17)

uppdrag att boka in ett möte med Tove och Anders Gillbring, Frida och Tobias, för att 
diskutera tidningens utseendemässiga framtid.

5.1. Övriga frågor
5.1.1 Present åt Chrisp

Styrelsen beslutar att köpa en present åt Christer Pettersson som tack för att han, på sin fritid, 
gett oss viktig hjälp med medlemsinformation ur förbundsdatabasen till 
landstingsbidragsansökan. Nina får en budget på 500kr och ansvar för att köpa in den.

5.1.2 Hemsidan
Tobias kommer att lägga upp texter på hemsidan så fort som möjligt och allt eftersom. Nina får 
i uppdrag att skicka honom en lista på vilka texter som ska upp.

5.1.3 Kommunikationsvägar
Vi diskuterar snabbt var vi ska ha styrelsediskussionerna mellan mötena. Preliminärt sägs det att 
längre, viktigare saker ska läggas upp på internforumet, medan frågor man snabbt behöver ha 
svar på tas över mail. Frågan bordläggs till nästa möte.

5.2 Verkställelselista
Kristoffer är ansvarig för  genomförandet av fortbildningen av distriktsaktiva.
Olivia är kontaktperson för Dragon’s Lair.
Tobias är kontaktperson för Enhörningen.
Anneli ska kontakta Kriss om konferensen.
Nina skickar Tobias en lista på vilka texter som ska upp på hemsidan.
John ska boka ett möte med Tove och Anders Gillbring om 08-nytt.

5.3.1 Kommande styrelsemöten
Styrelsemöte nummer 5 bokas preliminärt till den 15 maj, klockan 19.00 på kansliet.
Styrelsemöte nummer 6 bokas preliminärt till den 7 juni, klockan 19.00 på kansliet.

5.3.2 Kommande visionsmöten
Styrelsen beslutar att diskutera frågan vidare på internforumet eller mailen. Tills vidare 
bordläggs den.

5.4 Mötets avslutande
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Bilaga: 3.2 Fortbildning av arbetsgrupper

Fortbildning av arbetsgrupper
Av: Kristoffer Lindh

Bakgrund.
Jag upplever ett behov för SVEROK-stockholm att det finns människor som är engagerade i distriktet 
som besitter olika typer av kompetenser (dessutom är det bra om flera personer besitter samma 
kompetens, så att vi slipper förlita oss på att just bygg-Johan kan den helgen). Jag ser också ett behov av 
att SVEROK-stockholm blir bättre på att förvalta och utnyttja den kompetens som finns och 
tillskansas. För att höja kompetensen i distriktet anser jag därför att styrelsen ska satsa, och lägga ner
pengar, på fortbildning för arbetsgrupperna. Det finns två anledningar till att jag tycker vi ska satsa på 
just arbetsgrupperna: Dels är det ett sätt för oss att försäkra oss om att kompetensen kommer distriktet 
till del, dels är det en morot för folk att engagera sig i arbetsgrupper.

Det finns även tre konkreta förslag på utbildningar som vi bör satsa på: Dels en kurs ibidragssökande, 
jag har pratat med Tobias Matsson som bland annat jobbar med att just utbilda i bidragssökande, han är 
intresserad av att hålla kurs. Han  är väldigt duktig men vill ha arvode. Jag har även fått förslag från 
Nina från Nina på kurser i kurshållande och i externa kontakter, jag har inte kikat närmare på vem som 
skulle kunna tänkas ha dessa kurser och hur de skulle kunna utformas, men jag tycker att idéerna är bra.

Yrkanden:
Jag yrkar följande:
- Att styrelsen ska satsa på fortbildning för arbetsgrupperna.
- Att styrelsen ska besluta om en summa pengar att lägga på fortbildning för
arbetsgrupperna.
- Att styrelsen ska satsa på fortbildning i bidragssökande
- Att styrelsen ska satsa på fortbildning i att hålla kurs.
- Att styreslens ska satsa på fortbildning i
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Bilaga: 3.3 Projektbidragsavtal

Regler för ansökan om projektbidrag
Bidrag ur Sverok Stockholms projekfond kan sökas av alla Sverokföreningar, för projekt som främjar 
hobbyn i Stockholmsdistriktet.

En förening som fått ett projektbidrag beviljat kan inte söka ytterligare bidrag förrän det tidigare 
projektet är avslutat. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger. 

Ansökan

Ansökan om projektbidrag skickas till Sverok Stockholms styrelse. Styrelsen utser en handläggare som 
ansvarar för kontakten gentemot projektansvarige. 

Kontaktpersonen bereder ärendet och presenterar det för styrelsen. Styrelsen beslutar om bifall eller 
avslag, eller kan bordlägga frågan i väntan på mer information. Styrelsen kan i samråd med den 
ansökande projektgruppen göra ändringar i projektplanen eller begära motprestationer som står i rimlig 
proportion till den erhållna summan pengar.

Ansökans innehåll

Projektbidragansökan skall innefatta:

• Kontaktuppgifter

• Projektplan

• Projektbudget

Utbetalning

Utbetalning av det beviljade bidraget kan ske när ett bidragsavtal tecknats. Avtal skall tecknas av 
behörig firmatecknare från den ansökande föreningen, borgensman för projektet samt firmatecknare 
från Sverok Stockholm. 

Bidragsavtalets innehåll

Bidragsavtalet skall innefatta:

• Bidragsgivarens kontaktuppgifter.

• Bidragstagande föreningens kontakt- och kontouppgifter.
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• Borgensmans personuppgifter.

• Beviljad summa och avtalat datum för slutrapport.

• Referens till det styrelsemötesprotokoll där det beviljande beslutet står att läsa.

• Underskrift från behörig firmatecknare i den ansökande föreningen, underskrift från 
borgensman samt underskrifter från firmatecknare från Sverok Stockholm.

• Bilaga innefattande den kompletta bidragsansökan och eventuella tillägg från Sverok 
Stockholm.

Genomförande

Om projektet anses omfattande skall kontinuerliga rapporter avges till Sverok Stockholm under 
planerings- och genomförandeprocessen. Hur detta skall ske bestäms av Sverok Stockholm tillsammans 
med projektansvarige.

Vid omfattande ändringar i projektplan eller projektbudget skall Sverok Stockholm tillfrågas. 

Slutrapport

En slutrapport skall enligt avtalade former skickas till Sverok Stockholms styrelse efter projektets 
genomförande. När styrelsen har lagt denna till handlingarna kan projektet betraktas som avslutat.

Vilkor

Sverok Stockholms styrelse har rätt att helt eller delvis återkräva ett utbetalat bidrag om projektet inte 
genomförts enligt avtalet.
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Projektets namn:

Ansvarig Sverokförening: Föreningens id-nummer:

Projektansvarig:

Projektansvariges adress:

Projektansvariges e-post: Projektansvariges telefonnummer:

Föreningens kontonummer och bank: Summa som sökes:

Projektets syfte och mål: (kortfattat)

Att bifoga:

• Projektbudget (beräknade inkomster och utgifter)

• Projektplan (vad ska ni göra, hur, när, var, varför?)
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Bilaga: 4.3 Projektbidragsansökan Warhammerarméer

Projektbidragsansökan: Warhammerarméer

Ansvarig sverokförening: Dragon’s Lair

Projektansvarige: David Rasmusson

Projektansvariges tel: 0708604746

Projektansvariges adress: Dragon’s Lair, Kungsholmstorg 8, 11221 Stockholm

Projektansvariges e-post: david@dragonslair.se

 

Projektnamn: Sveroks Warhammerarméer

Typ av verksamhet: Lajv   LAN   Lokal   Utbildning X

Annan verksamhet:  

Projekttid: Fr.o.m 15 april 2007 T.o.m 31 december 2007

(ev.) Plats:  

 

Summa som sökes: 2800:-

Kontonummer:  

Att användas till (kort): Sverok Stockholm beslutade under 2006 att distriktets medlemmar 
ska ha tillgång till Warhammer arméer för att kunna testa spelet. 
Dragon’s Lair har de resurser som krävs för att genomföra ett projekt 
för att uppnå detta.

Motivering (kort): Med undantag för Games Workshops butik finns det idag ingen 
möjlighet för den som vill testa Warhammer utan att köpa och bygga 
sin egen armé. Detta bör ses som ett hinder för hobbyn som Sverok 
kan eliminera genom att ha lånearméer.

Vad är det för projekt: 
Sverok Stockholm beslutade under 2006 att distriktets medlemmar ska ha tillgång till Warhammer 
arméer för att kunna testa spelet. Dragon’s Lair har de resurser som krävs för att genomföra ett projekt 
för att uppnå detta. Dragon’s Lair kommer köpa in och ordna så arméerna blir speldugliga, och 
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antingen i egen regi eller genom Sverok Stockholm göra dem tillgängliga för distriktets medlemmar att 
låna och testa spelet. 
 

När och var? (tidsplan): 
Arméerna kommer göras tillgängliga snarast och Dragon’s Lair kommer ha ansvar för dem fram till 
årets slut, med möjlighet till förlängning. 
 

Varför vill ni genomföra projektet: 
Dragon’s Lair vill genom detta projekt stödja distriktets visioner om att stärka figurspelshobbyn. 
Dragon’s Lair hoppas kunna inspirera andra föreningar att göra detsamma. 
 

Motivering - varför söker ni pengar från Sverok Stockholms projektfond. 
Beslutet om att genomföra projektet har redan fattats men distriktets resurser var inte tillräckliga. 
Dragon’s Lair vill därför ställa delar av sina resurser till förfogande. 
 

Genomförande. 

Ett av Sverok Stockholms syften med projektet var att engagera medlemmar genom att ordna 
målarträffar. Intresset för dessa när de utannonserades var näst intill obefintligt och dessa träffar 
kommer därför inte arrangeras direkt i början av projektet. Istället kommer Dragon’s Lair ge 
medlemmar möjlighet att ”adoptera” figurer i arméerna och träffar ordnas för de som gjort detta, när 
antalet är tillräckligt högt.

Projektbudget

INKOMSTER

Inkomst från (ex. deltagar-
avgifter, bidrag etc.)

Beräknad summa ni kommer att 
få in:

Eventuella kommentarer:

Bidrag från Sverok Sthlm 2720:-  

Avgift för adoption ? 20kr per figur

 Summa: 2800:-  

  

UTGIFTER

Budgetpost (ex. funkmat, 
transport, hyra etc.)

Beräknad summa det kommer att 
kosta:

Mer detaljerad förklaring av vad 
posten står för:
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Grundarméer 800:- 2x Warhammer Fantasy Battles: 
Battle for Skull Pass

Extra figurer 1 250:- Orc Chariot e.dyl.

Extra figurer 2 250:- Dwarf Warriors e.dyl.

Bok om världen 250:- Empire at War e.dyl.

Bok om hobbyn 100:- Collector’s Guide e.dyl.

Förvaringsväska 750:-  

Grundfärger 400:-  

Målarträffar ? Oavkortat från ”Avgift för 
adoption”

 Summa: 2800:-  

  

Sammanlagda inkomster 2800:-

Sammanlagda utgifter 2800:-

RESULTAT 0:-
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Bilaga: 3.5 Projektbidragsansökan Ödesväv
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