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Styrelsemöte 4 - Sverok Stockholm 

Närvarande: Nina Högberg, Tobias Landén, Sara Karlsson, Petter Blomberg, Frida Åhlvik, John 
Lundhgren, Alina Olestad, Kristoffer Lindh, Anneli Henriksson. 

Gäster: Wilhelm Raab, Alexander Käll.

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              Godkännande av dagordningen 

1.7              Föregående möte 

2.                   Rapporter 

2.1              Inkommen post 

2.2              Avregistrerade föreningar 

2.3              Riksmötet 

2.4              SUS 

3.                   Beslut 

3.1              Styrdokument för hantering av projektbidrag 

3.2              Styrdokument för arbetsgrupper 

3.3              Grafisk profil för distriktet 

3.4              Projektbidragsansökan: Syworkshops på kansliet 

3.5              Projektbidragsansökan: Ödesväv 

3.6              Projektordatorn 

3.7              Projektorn 

3.8              Projektbidragsansökan: Boxgames 

3.9              Konspiration 

3.10          Projektbidragsansökan: Spel till kansliet 

3.11          Mötesplats Norrort 

3.12          Påverkansutbildning 
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3.13          Föreningskonvent 

4                    Diskussioner 

4.1.            The great master plan 

4.2.            Vändpunkter 

4.3.            SL-kort 

5.1              Övriga frågor 

5.2              Verkställelselista 

5.3              Kommande möten 

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 kallat. 

1.6               Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns med tillägg av punkterna 2.5 och 3.5 – 3.13. 

1.7               Föregående möte
Den stående punkten ”föregående möte” kommer i fortsättningen att bytas ut mot ”föregående 
mötesprotokoll”. Protokollet från möte 3 ligger för närvarande hos Anneli, på grund av problem med 
hennes dator. 

2.1               Inkommen post
Landstinget har godkänt vår ansökan om landstingsbidrag, och pengarna kommer in på Sverok 
Stockholms konto i början av nästa vecka. 

2.2              Avregistrerade föreningar
Föreningen Åkes Hof (F960220-2) har blivit avregistrerad från Sverok. 

2.3              Riksmötet
Riksmötet sägs ha gått bra. Den fråga som togs upp på riksmötet med störst betydelse för distrikten 
tros vara de tre nya bidrag som föreningar nu kan söka från förbundet istället för från distrikten: 
arrangemangsbidrag, lokalbidrag och särskilt bidrag. 

2.4              SUS
(Se bilaga)
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En inkommen rapport från Stockholms läns Ungdomsorganisationers Samarbetsorgan läggs till 
handlingarna.

3.1               Styrdokument för hantering av projektbidrag
Frågan bordlades till nästa möte. 

3.2              Styrdokument för arbetsgrupper
Frågan bordlades till nästa möte. 

3.3              Grafisk profil för distriktet
Frågan bordlades till nästa möte. 

3.4              Projektbidragsansökan: Syworkshops på kansliet
(Se bilaga)
Alina blir kontaktperson för föreningen Genesis.
Styrelsen beviljar 100kr per person, med ett maxtak på totalt 3500kr.
Under diskussionen kom det upp synpunkter på valet av lokal, och styrelsen rekommenderar 
föreningen att söka sig till lokaler som är bättre lämpade för verksamheten. 

3.5              Projektbidragsansökan: Ödesväv
En kontaktperson för föreningen Enhörningen är inbjuden till nästa styrelsemöte. Till dess bordläggs 
frågan. 

3.6              Projektordatorn
Beslutet från möte 2007:3 rivs upp, och istället beslutar styrelsen att lägga 7000 kr på en ny 
projektordator, som dock även ska fylla ett par andra syften. John skriver ned listan på de nya 
efterfrågade funktionerna, och kansligruppen får ansvar för inköpet. 

3.7              Projektor
John ges mandat att inhandla en ny, portabel projektor, för max 15 000kr, så snart som vi har fått 
pengarna från landstinget. 

3.8              Projektbidragsansökan: Boxgames
(Se bilaga)
Styrelsen beviljar ansökan. 

3.9              Konspiration
Styrelsen beslutar att en konspiration (en mötespunkt för föreningar att tycka till om distriktet) ska 
hållas på kansliet i juni. Nina skickar ut en inbjudan. 

3.10           Projektbidragsansökan: Spel till kansliet
(Se bilaga)

Projektbidragsansökan beviljas, med tilläggen att Kristoffer ska vara delaktig i inköp av spelen, samt att 
spelen ska vara en del av distriktets bokningsbara resurser. 

3.11            Mötesplats Norrort
Föreningen har uppgett att de inte längre är intresserade och drar tillbaka ansökan som behandlades på 
möte 2007:2. 

3.12           Påverkansutbildning
Frågan bordläggs till nästa möte. 
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3.13           Föreningskonventet
(Se bilaga)

Ansökan beviljas, och konventsgruppen ska få ut sin beviljade budgetpost att förfoga över. Nina blir 
kontaktperson från styrelsen. 

4.1               The Great Master Plan
Frågan bordläggs till dess att projektorn är installerad. 

4.2              Vändpunkter
Max Valentin gästar mötet för att berätta om projektet Vändpunkter. Frågan tas upp igen för beslut på 
nästa styrelsemöte. Frida utses till kontaktperson från styrelsen. 

4.3              SL-kort
(Se bilaga)
Det diskuteras om huruvida distriktet kan köpa in SL-kort till styrelsemedlemmar som behöver dem. 
John ska ta kontakt med Kari Korpalainen om saken. 

5.1               Övriga frågor
Resa till inslaget diskuterades. 

5.2              Verkställelselista
Alina:
Se över vilka möjligheter som finns för att göra någonting på Medeltidsveckan.
Maila info@sverok.se och be om en lista med kontaktuppgifter till alla föreningar på Gotland.

Kristoffer:
Ta fram prisuppgift om fortbildning från Tobias Matsson.
Håll kontakt med Susanne om projekt kanslispel.

Tobbe:
Lägg upp alla texter på hemsidan.

John:
Kontakta Tove och Anders och boka möte med dem. Meddela sedan Tobbe och Frida.

Olivia:
Kontakta David Rasmusson om Dragon’s Lairs projektbidragansökan och skriv ett avtal.
Komma fram till om distriktet ska göra någonting på Hoodsfred, ta kontakt med dem.

Frida:
Ge kansligruppen instruktioner om de 7000 kr som ska gå till projektoranvändning.
Börja spåna på styrdokumentet för kansligruppen tillsammans med Felicia Wassberg, och bjuda in 
henne på nästa möte.
 
Anneli:
Skriv klart protokoll 3.
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Nina:
Gå ut med info om Linconresa.
Maila alla hemsidetexter till Tobbe.
Avsluta förra året (ett protokoll och bokslutet saknar underskrifter, viktig info vi behöver finns på 
Aimées dator, osv.)
Jaga reda på alla andra pågående projekt för korta beskrivningar till hemsidan (Redan klara: The 
Wizard, Religionsboost, En stilla middag). 

5.3              Kommande möten
Möte nummer 5 kommer att hållas den 15 maj.
Möte nummer 6 kommer att hållas den 7 juni.
Möte nummer 7 kommer att hållas den 19 juni.
Möte nummer 8 kommer att hållas den 13 juli. 

5.4              Mötets avslutande 
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Bilagor 

Bilaga: 2.4 SUS
Rapport: SUS 

Av: Hanna Jonsson 

Hej Styrelsen! 

Här kommer lite information om SUS där jag sitter med på mandat från tidigare Sverok 
Stockholmsstyrelse och som medlem i Sverok Stockholm. Se det som en första ganska grundläggande 
information. Mitt förslag är att ni hör av er till mig om ni har några frågor eller tankar och så kan vi ta 
en lite större diskussion på nästa möte och då komma fram till bra sätt för kommunikation och 
kontakt. 
  

Hanna Jonsson 

hanna@sverok.se 

073-637 69 19 

Allmänt om SUS 

SUS står för Stockholms Läns Ungdomsorganisationers samarbetsorgan och är en paraplyorganisation 
för distriktsorganisationer i länet. Idag är ett 50-tal andra organisationer medlemmar, vi har ett kansli 
med en anställd som sköter verksamheten och en styrelse som i första hand arbetar med lite mer 
långsiktig strategi och målbeskrivning, men till viss del även arbetar mer operativt i olika arbetsgrupper. 

Från början när SUS grundades var det dels för att lobba mot bidragsgivare i länet (kommuner och 
landsting) att höja (eller alla fall inte sänka) bidragen och dels att vara en samlingspunkt för anställda 
kanslister vilket för många var ensamt. Idag är SUS verksamhet lika mycket för förtroendevalda och 
verksamheter som vi driver kan sammanfattas i följande punkter: 

Samverkan internt/externt där SUS ger möjlighet för representanter från medlemsorganisationerna att 
träffa varandra och utbyta erfarenheter och idéer. 

Bevakning och påverkan av bidragsgivare där SUS genom goda personliga kontakter och möten träffar 
bidragsgivare och informerar om de verksamheter som drivs i våra organisationer. 

Mer information finns på hemsidan http://www.stockholmsungdom.se och så berättar jag förstås 
gärna mer om ni vill. Mejl, möten eller telefon. 

SUS i dagsläget 
Den största delen av SUS arbete sker i olika arbetsgrupper. För 2007 är dessa följande: 

Samråd med Landstingets (Kulturnämnden och förvaltningen) 

Samråd med Stockholms Idrottsnämnd och förvaltning 

Bidragsgrupp 
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Informationsgrupp 

Firande av 50-årsjubileum 

Deltagande på Ung 08 mässan (tanken är att låta medlemsorganisationer visa upp sig) 

Ledarutbildning  

Utöver detta så håller kansliet löpande kontakt med medlemsorganisationer och andra 
samarbetspartners genom direktkontakt, hemsida och månadsbrev. SUS brukar hålla i frukostmöten 
eller kvällsmöten och en del mindre konferenser. I slutet av förra året hölls tillexempel en 
halvdagskonferens om Internetbaserad Organisering där bland annat representanter från Sverok dels 
visade hur det kan gå till och sedan höll i diskussioner runt nya utmaningar för såväl 
föreningsdemokrati som bidragsgivare.   

I dagsläget är kontakten med medlemsorganisationerna så gott som obefintligt och det är ett av 
områdena jag kommer att arbeta mer med under året. Tillexempel har det kommit önskemål om att ha 
ett ordförandenätverk och en fortsatt diskussion runt nya organisationsformer.  

Sverok Stockholm och SUS 

Som medlemsorganisation i SUS har man tillgång till ett väl upparbetat nätverk av politiker och 
tjänstemän. Vid problem eller inför nya satsningar som involverar kommun eller landsting går det 
alldeles utmärkt att ta hjälp av SUS som ofta kan vara till stor nytta i de kontakterna eftersom mycket 
handlar om att ”känna igen varandra”.  

SUS är också en utmärkt möjlighet till samarbeten med andra distriktsorganisationer som håller på med 
liknande verksamheter - eller helt olika men där det kan finnas andra anledningar till gemensamma 
intressen. Antingen så kan SUS hjälpa till att hålla i ett nätverksmöte eller så kan man se SUS som ett 
ställe att knyta kontakter som man kanske inte skulle ha hittat annars.   

Det finns goda möjligheter för en medlemsorganisation att initiera verksamheter under SUS paraply – 
eller eget, men genom SUS få resurser eller kontakt med andra intressanta aktörer.  

Som invald i SUS styrelse representerar man inte sin egen organisation utan alla (precis som i Sverok 
Stockholm med de egna föreningarna vs distriktet). Däremot ger insynen i arbetet möjlighet till 
inflytande och jag hoppas att ni i styrelsen vill vara delaktiga.   

Erat engagemang i SUS kan delas upp i två delar: 

Det formella medlemskapet med deltagande på möten och träffar. 

Kontakten med mig där jag kan grunda mitt arbete utifrån vad distriktet vill.
  

Under erat nästa styrelsemöte (eller nu om ni tycker att ni har tid för diskussion och tillräckligt med 
information) skulle jag vilja att ni tar upp följande:  

Vad vill Sverok Stockholm få ut av SUS? 

Hur vill ni sköta kontakten med SUS och mig? (en kontaktperson, arbetsgrupp osv) 
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Bilaga 3.4 Projektbidragsansökan Syworkshops på kansliet

Projektbidragsansökan: Syworkshops på kansliet 
Av: Per-Anders Staav 

SYWORKSHOPAR PÅ KANSLIET

Förening: Genesis
Ansvariga: Daniel Armyr, Gabriella Rehbinder, Susanne Vejdemo och Roos
Officiell kontaktperson: Gabriella 070462024, rehbinder@gmail.com

BAKGRUND
Årsmötet har lagt åt sidan pengar för kurser av olika slag under året.
Vi tycker att en del av dessa pengar bör gå till syworkshops som vi vill
ordna. För distriktets lajvföreningar så börjar sommarsäsongen på allvar
i mitten av juni när terminerna är avslutade, och hela juli och augusti
är proppfulla med lajv. Speciellt för nya lajvare så hänger initiationen
i lajvkulturen tyvär mycket på kontakter - du måste känna rätt personer
för att komma med i en grupp och du behöver alltsomoftast hjälp att sy
och på annat sätt fixa utrustning. Den primära utmaningen ligger oftast
i just syendet.

UPPLÄGG
Genom att ha öppna syworkshops med erfarna lajvare på plats kan man ge
en förutsättningslös hjälp till dels syovana personer och uppmuntran
till de som redan är vana men som uppskattar feedback och förslag när
man håller på att sy. Daniel Armyr och Susanne Vejdemo är vana vid att
sy lajvkläder och kan ordna det praktiska och genom att vara på kansliet
får vi tillgång till tillräckligt stora ytor för att kunna husera flera
personer samtidigt. Symaskiner kan tas med från föreningen Genesis.
Syworkshoparna skulle äga rum vid tre tillfällen - en i maj och två i
juni. De skulle vara heldagar. Vi tror att det kommer att vara mellan 5
och 15 personer närvarande per gång. Reklam kommer att göras på
forumen/hemsidorna för Kampen i ringen, Inom Cirkel av stål,
noshörningen, Svarta Kattens handelsbod, Ödesväv samt Sverok (hemsida
och forum) och Sverok Stockholm.

MOTIVERING TILL FINANSIERING
2006 års försök med kurser på kansliet visade dock att intressanta
ämnen, bra lokaler och kunniga ledare inte är tillräckligt för att dra
folk till kansliet. På samma sätt som att spelgrupper behöver ett
incitament för att faktiskt bilda sverokföreningar av sin existerande
verksamhet och först efter själva bildandet inser alla ytterligare
fördelar av att få kontakt med sverok som organisationen och få utbyte
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av fler föreningar så tror vi att det behövs ett incitament för att få
kursdeltagare (i det här fallet sysugna lajvare som sitter och tråcklar
på sina kammare) att organisera sig.
Vi tror att ett incitament i form av utläggsningsersättning som liknar
det som studiefrämjandet ger till sina föreningar skulle hjälpa. Förutom
lokal och ledare så skulle distriktets och Genesis syworkshops erbjuda
mat (motsvarande enkel pasta och guck till lunch och middag) och
ersättning för tygutlägg om 100 kr per person. Deltagarna måste givetvis
kunna visa upp något form av kvitto för det senare.

FINANSIERING, per deltagare och gång
INTÄKTER
50kr    Studiefrämjandets kortkurser
100kr   Sverok Stockholm
---------
S:a 150kr per person och gång

UTGIFTER
50kr    Två mål mat per dag
100kr   Materialersättning
---------
S:a 150kr per person och gång

ÄSKANDE FRÅN SVEROK
Bidraget från sverok stockholm står i direkt proportion till antalet
deltagare. Vi söker därför för 14 deltagare, även om vi inte tror att
det kommer att komma så många. I nuläget ber vi endast om ett
budgetutrymme: de pengar som vi inte kan motivera med deltagare för
betalar vi givetvis tillbaka. För att kunna handla mat behöver vi dock
pengarna innan kursen äger rum.

Vi äskar 3.500kr för syworkshopar på kansliet. 

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 4 2007-05-06 10( 15)

Bilaga: 3.8 Projektbidragsansökan Boxgames

Projektbidragsansökan: Boxgames 

Av: Frida Åhlvik. 

Projekt: Boxgames 

Summa som sökes: 6000 kr 

Projektansvariges kontaktuppgifter:
Frida Åhlvik
Råbystigen 19
197 31 Bro
0709 306004 

Projektplan:
Vi kommer att utvekla ett boxgame (Ett pervasive spel, verklighetsspel, som ett alternativ i en 
forskning. Undersöka möjligheten att ha säljbara spel i framtiden.)Resultatet ska vara klart i höst. 

Projektbudget: 
6 medlemar i gruppen 
20 träffar 
50 kr per gång och person i mat 
Totalt 6000 kr. 
Förening: 
Gruppen är en projektgrupp som genom Frida Åhlvik ansvarar gentemot Sverok Stockholms styrelse. 
Borgensmans personuppgifter: 
Frida Åhlvik 
821119 - 0700 
Råbystigen 19 
197 31 Bro 
0709 306004 
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Bilaga: 3.10 Projektbidragsansökan Spel till kansliet
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ANSVARIG_FORENING:  ingen
PROJEKTANSVARIGE:  Susanne Vejdemo
PROJEKTANSVARIGES_TEL:  0730420981
PROJEKTANSVARIGES_ADRESS:  --
PROJEKTANSVARIGES_EPOST:  susanne@sthlm.sverok.se
PROJEKTNAMN:  Brädspel till kansliet
ANNAN_VERKSAMHET:  Inköp av brädspel till kansliet
PROJEKTETS_START:  2007-04-15
PROJEKTETS_SLUT:  2007-05-15
EV_PLATS:  kansliet
SOKT_SUMMA:  4000
KONTONUMMER:  Privatkonto handelsbanken 65968948 (clr 6168)
VAD_AR_PROJEKTET:
Kansliet borde ha en grunduppsättning av brädspel. De kommer att användas och gå sönder, men 
det ligger i spels natur att göra det när de används kärvänligt.
Steg ett:
En lista på 20 populära spel och dessas priser läggs upp på forumet
Steg två:
Forumiterna (som inte är representativa för medlemskåren i övrigt, men som likväl kan utgöra ett 
underlag) får rösta på vilka spel de vill ha med upp till budgetpostens tak.
Steg 3
Listan som genereras presenteras för den person som styrelsen anser vara kontaktperson 
(styrelsemedlemmar kanske VILL sitta och diskutera sånt här på styrelsemöten, men det är faktiskt 
inte något som man behöver ödsla deras tid på. När det gäller att välja ut spel har 
styrelsemedlemmar inte heller bättre smak än medlemmarna i stort och de behöver inte uttala sig 
som grupp utan kan göra det individuellt i röstningen) för projektet. Denna person godkänner listan, 
eller remitterar hela utredningen till styrelsen.
Steg 4
Projektansvarig (Susanne Vejdemo) ser till att spelen köps in och fraktas till kansliet.

NAR_OCH_VAR:  Under april och mars månad 2007.
VARFOR:
För att det ska finnas en grunduppsättning med spel på kansliet som kan användas under aktiviteter. 
Vid mässor och dylikt behöver distriktet inte heller förlita sig på rix eller på föreningen KAST eller 
unionen, som tidigare har skett.
Spelen är till för att användas, inte för att utgöra ett arkiv över spel - ett sådant finns redan i 
föreningen Unionens regi.

MOTIVERING_VARFOR_SVEROK_STHLM:  För att projektet äger rum på Sverok Sthlms 
kansli.
UTGIFTER:  Spel - 4000
INKOMSTER:  Bidrag från distriktet - 4000
UTGIFTER_TOTALT:  4000
INKOMSTER_TOTALT:  4000

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
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RESULTAT:  0
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Bilaga: 3.13 Föreningskonventet

Föreningskonventet 
  
 Av: Susanne Vejdemo 

ANGÅENDE FÖRENINGSKONVENTET
Det vore bra om styrelsen utsåg en ansvarig grupp som ska realisera det
föreningskonvent som årsmötet beslutade om. Vi föreslår att
* gruppen till att börja med består av Susanne Vejdemo (sammankallande),
Marcus Gralde, Mårten Lagerstedt, Felicia Wassberg samt en namngiven
styrelserepresentant
* gruppen ges rätt att vid konsensus besluta om de medel som tilldelats
kontot "föreningskonvent" av årsmötet. Om konsensus inte infaller lyfts
frågan till styrelserepresentanten (1) som beslutar.
* gruppen ges rätt att ta in nya medlemmar - aktuella medlemmar i gruppen
skrivs in löpande på en forumtråd. (2)

(1) Vi måste kunna boka lokaler och köpa in mat till stora kostnader - det
kostar massa tusen och vi vill inte behöva gå igenom styrelsebeslut för
att få möjlighet till det. Delegera mera. Ni kan helt legalt ge mandat
till andra personer att förfoga över i princip hur mycket pengar som
helst. Alla skyddsmekanismer som behövs finns i svea rikes lag.
(2) Vi kommer att ta in alla som vill det. Vi behöver folk! 
  

Sverok Stockholm
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121 63 Johanneshov E-post: stockholm@sverok.se Org nr: 802017-0919

____________________________________
Justerarens signatur

____________________________________
Mötessekreterarens signatur

____________________________________
Mötesordförandens signatur



Protokoll från styrelsemöte 4 2007-05-06 15( 15)

Bilaga: 4.3 SL-kort
 SL-kort, diskussionsunderlag 

Av: Frida Åhlvik 

  

Korten är dyra och tyvärr nästan ohållbart dyra för oss som inte har jobb. För mig personligen så lönar 
det sig knappt att köpa busskort då de mesta resorna är för sveroks räkning, allt annat kan jag göra 
hemifrån eller så är det inte långt dit.

Problemet är svårt och framförallt infekterat. Det får inte se ut som en arvodering samtidigt är det 
bökigt att alltid lämna in ett BOE när jag har åkt någonstans eller betala med remsa, det blir dyrare i 
längden och jag har inte alltid pengar att lägga ut för resan. Jag koncentrerar mig som bäst när jag är på 
kansliet och jobbar, då kan inte mycket annat störa mig.

Ett dagskort för mig kostar 90 kr (eftersom jag bor så längt borta).

620kr kostar ett månadskort, det vill säga nästan 7 gånger ett dagskort.

1780 kr kostar ett sesångskort, det vill säga 20 st endagarskort.

ett sesångskort är 4 månader långt. 20/4=5 alltså måste jag åka till kansliet minst 5 gånger per månad, 
vilket jag kommer göra.

Minst 2 styrelsemöten per månad eller andra viktiga möten, jag jobbar dessutom bättre när jag är på 
kansliet än hemma.

Jag yrkar att de som behöver, alltså minst de som är studenter och även de som bor i zon C eller B skall 
ha rätt till säsongskort om de vill ha. Jag ser gärna att det finns möjlighet för dem som behöver ska få 
kortet.

Resorna skall ju subventioneras av sverok om de har med sverok att göra. Det kan disskuteras vem som 
skall få kort, vem som skall få rabbatkuponger eller vem som klarar sig helt själv.

Det ska inte kosta att göra ideelt arbete. Alla kan inte ligga ute med pengar, det ska inte vara ett hinder 
för att göra arbetet. 
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PROJEKTNAMN:  Brädspel till kansliet
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Steg 4
Projektansvarig (Susanne Vejdemo) ser till att spelen köps in och fraktas till kansliet.

NAR_OCH_VAR:  Under april och mars månad 2007.
VARFOR:
För att det ska finnas en grunduppsättning med spel på kansliet som kan användas under aktiviteter. Vid mässor och dylikt behöver distriktet inte heller förlita sig på rix eller på föreningen KAST eller unionen, som tidigare har skett.
Spelen är till för att användas, inte för att utgöra ett arkiv över spel - ett sådant finns redan i föreningen Unionens regi.

MOTIVERING_VARFOR_SVEROK_STHLM:  För att projektet äger rum på Sverok Sthlms kansli.
UTGIFTER:  Spel - 4000
INKOMSTER:  Bidrag från distriktet - 4000
UTGIFTER_TOTALT:  4000
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